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Estado do Cesrã
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N" 01, do:> 2 de Janeiro do:> 2017

O(A) Prefei\o(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conlormidede
com o que faculta o Art. 7", da Lei Munidpa:l N° 953 de 2811112016.
Abre Crédlto Adicional Suplementar. ao Vigente Orçamento

e de Outras providências.

Decreta:

Art. 10. -Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.273.800,00 (Dois Milhões,
O<Jzentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades {s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotaçâo(ões) orçamentéria(s):

---

Crédlto(s) (R$)
5.000,00

____HJOO,OO
3.000,00
2.00_0,~

-

20.090,00
91.700,00

----·---~~

- -'

·=6~.6D_O;oo

- --

--- ---

Total (R$): 2.273.800,00

~"""""

---------

3"·-

Art
Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art 1". deste Decrete, correráo à conta de anulaçao
parctal e/ou total da(s) segu1nte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Anulaçào(ões) (R$)
~

---250.000,00
- .

- - - ?J:~B2,00
~OO~OQSl,OO

----

.... ~~0,9_0

-·-.--

---

150.000,00
124.700,00
_, ...
100.000,00

-·

19~2,00

5.000,00

8}0,99,

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

, de 2 de Janeiro de 2017
5.000,0~

500,00
_5.800,00
l.O~,QO"

__ ] .. ~_0,00

---Art 3'.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vãrzea Alegre

em 2 de Janeiro de 2017.

José Held

Estsdo do Ceará
Prefeiturs Mun1c1pal de Várzea Alegre

Decreto OrÇamentlirio N' 02, de 1 de Fevereiro de 2017
Q(A) Prefeito{a) da cldade de Várzea Alegre, no uso das atribuiç<'ies que lhes são conferidas por lei e de conformidade
com o que faculta o Art 7', da Lei Municiplli N' 963 de 2811112016.
Abre Crédito AdiGionai Su-plementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providência&

Docreta:
Art. 1'\- Flca aberto ao vigente orçamento um Crédito Adiciorlill Suplementar no valor de R$ 526.350,00 {Quinhentos e
Vinte e Seis Mil e Trez,ntos e Cinquenta Reats), para atender à(s) necessidades
(s) de reforço da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):
Crédito(s)(R$)

···-~

-

~

1

--~---.-

--

21.600,519
80.000,00
-~_ _96.00Q$;
27.050,00'

...

-

-'

.

7.000,00

_Z:QQQ,OO

5.7Q9,G_Q
281.000,00

----·----------

..

Total (R$): 526.350,00
~

Art 2'.- Os recursos para fazer face a suplementaçáo descrita no Art
parcial e/ou lotai da(s) seguinte(s) dota~o(ões) orçamentaria(s):

t•. deste

Decreto. correr-lo à conta de anulaç~o

--~

Oassificação Orçamentária
Natureza
0144·1401· i5.~5t033i:"!]i).f4A.90.5l.OO - obra-;~j,;-st;,~ ~--·
'----~
~~- ~-"
0145-1401-15.451.0332.1.005 4.4.90.51.00 - Obras e.J.nstllações.
0142--:'1401-04.t22.0038.LÕ16' 4Ã.9o:Sl.oo: ob~a~7r,;-,;t;,laçõeS:- -- _ _,_

-

~

-----

~

------

-------- -----·

______, - -

·--~-~
-~~

- _ __.,_, __

~

~

-

-~~

~~~-·~---

~--

~-~--

0330-<l901·23.695.0537.2.G44 3.3.90.39,00 - Oo.rtros SeMços de Terceiros - Pessoo Juridic.
~~ ~~

Anulação(ões)_ (R$)
2oo.ooo,oo

~

-

-~-

~--~~--

-

José Helder

~~·-

-f

6.600,00

Total (R$): 526.350,00
"-

Art. 3'.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaç~o. revogada as disposições em contrário,
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Fevereiro de 2017.

~~~~

150.000,00
169.7so,oi:i

------ ,_,_

-----~~~

..

-

~--

'"'-•->-

Estado do Ceará
PrefeUura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N" 02, de 1 de F<Wereiro de 2017

Estado do Ceará
Pri!feitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 03, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito( a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade
com o que faculta o Art.?'. da Lei Municipal N' 963 de 2811112016.
Abra Créd1l0 AdiCional Suplementar, ao V.gente Orçamento e de Outras providências.
Decreta~

Art. 1o.- Fic;a aberto ao vigente orçamento um crédito Adidonal Suplement-ar no v<1lor de R$ m.100,00 (Duzentos e
Setenta e Sete Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades
(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

--·-16.1}00,00

-----Art. 2'. -Os recursos para fazer face a suplementaçao descrita no Art_ 1'. deste Decreto, correrão à conta de anulação
parcial e/ou total da(s) segulnte(s) dotação(ões) orçamentána(s);
~~

-

~

~

Natureoa

dassificaçlio Orçamentária

"~~----

~---

--- -- ""'
0145--1401-15.451.0332.1.005 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
~-

-

e

-~

~

~~--~---~

~-

-~~----r--~-

Ôi7§-14_91 ~17
4:~.?,Ó_:_5j~o-----ó~'{e, In~a~Ôes.0166-1401-15.605.0340.1.014 4.4.90.51.00 - Obras_ e lnstalaç5es.

:Sí2.Õ39t:-J:o_ií

---·~--

~-·

""""--'

~

~-

~ --- -1õó:~õo;

.,..

0146-1401-15.451.0612.1.010 4.4.90.51.00- Obras e Instalações. - - - -

I~-~

Anulaçlio(5es) (RS)

~---

50.000,00
-<
27.100,00

-~ -=-=-----~--

--

~----

-~

__._

-

100.000,00
-i
-~

~---'"'otal_(~):__~77~100,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N' 03, de 1 de Março de 2017

Art. 3'. -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contffirlo.
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Março de 2017.

José

'

-

'ij'll"•. ,.!c
~

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentãrlo N' 04, de 3 de Abril de 2017
O(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade

com o que faculta o Art.7°. da Lei MuniCipal N'963 de 2811112016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providMcias..

De<::reta:

Art. 10.- FiC<l aberto ao vigente orçamento um Crédito Adltional Suplementar no vaiGr de R$ 255.432,00 (Duzentos e
Onquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Tlinta e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s)
seguinte(s) dotaçiío(ões) orçamentária(s):

·------

--Art.

~"--Os

--

recursos para fazer face a suplementação descrita no Art 1°. deste Decreto, correrão â conta de anulação

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(rnos) orçamentária(s):

----

-~~_2.0,00

6.000,00
20.000,00

.

'

so~ç_o,oo

1_:1.:2_00,00
~~'?I {R$)~

255.432,00,

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Viuzea Alegre

Decreto Orçamentãrlo N" 04, de 3 de Abril de 2017

Art. 3'.- Este decreto entrará em vlgor na data de sua publicação. revogada as disposlçõés em cantráno.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 3 de Abril de 2017.

José

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N" 06, de 2 de Maio de 2017
O(A} Prefeito(a} da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições>que lhes ~o conferidas por lei e tle conformrdade
com o que faculta o Art7•, da Lei Municipal N' 963 de 281111201 6.
Abre Crédito Adicional Suplementar. ao Vigente Orçamento e de Outras providêndas.
De.::reta:

Art. 10.- Rca aberto ao vigente orçamento um Crédito Adlcíonal Suplementar no valor de R$ 347.000,00 {Trezentos e
Quarertta e Sete Mil Rea1s}, para atender à(s) necessidades {s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçament<íria
(s):

I
Art 2".- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1'. deste Decreto, correrão à conta de anu laçao
parcial elou total da(s) seguinte(s) dotação( ões) orçamentária(s}:

-·-,
--""'"'"'"""'~9
~)
LOO.OOO,úO

..........

So.ooo,oo

•

--~

27.000,00
Total {R$): 347.000,00

............-..~~~---

Art. 3'.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em conlriírio.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 2 de Maio de 2011.

José

--

-------~

Estado do Cearâ
Prefeituta Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N° 05, de 2 de Maio de 2017
O(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribUições que lhes sáo conferidas por lei e de conformidade
com o que fatulta o Art7', da Lei Municipal N"963 de 2811112016_
Abre Crédito AdiclOMI Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências

Decreta:
Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adidonal Suplementar no V<llor de R$ 1.207.000,00 (Um Milhão,
Duzentos e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) ~éguinte(s) dotação(ões) orçamentária
(s):

--

"

5.000,00

~---=-1__!;.200~

-

-

--- -

550.000,00
100.000,00

-,

~--·~'"--<

Totlt (R$): 1.207.000,00
~

·- -

---~~--~

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentãrlo N" 05, de 2 de Maio de 2017

Art. 2•_- Os recursos para fazer face a suplementação descnta no Art. 1". deste Decreto, correriio à cGnta de anulaçáo
parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

-

-_,

'

Art. 3"_- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaç§o, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vãrzea Alegre em 2 de Maio de 2017.

Estado do Ceará
Prefe~ura Mu~icipal

de Várzea Alegre

Decreto Orçamentãrio W 07, de 19 de Maio de 2017
O(A) Pre!eito(a) da cidade de Várzea Alel,)re, no uso das atribuições que'ihes são conferidas por lei e d/! conformidade
com o que faculta o Art.7". da Lei Mu~1C1pa1 N' 973 de 19/0512017.
Abre Créárto Adicio~al Espedal, ao Vige~te Orçamento e de Outras providê~cias_
Deo::reta:
Art. 1°. - Rc;a aberto ao vigente orçamento um crédito AdiciOnal Espectal no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil
Reois), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) do!;i!ção(ôes) orçamentária(s):

crassffi~oorç':r;'entár~~-~- ~':tu~;_:::-....._

--

-

--------

~

_

.~ ~

0731J.-1001-10.302.0171.1.028 3.3.50.43.00 - Subvençijes Sodals

-

~

-

"'-- ~--

-

:_:_--.::::::::::::::·---~~[s){R..,S~
-~

-

200.000,00
Total [R$): 200.000,00

-~ ~____,..

--~-~

Art 2'.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita ~o Art
pardal e/ou total da(s) seguinte(s) dotaçSo(ões) orçamenl~ria(s):

t•_ deste Decreto, correr:ao à conta de anulaç;io

Art. 3'. -Este decreto entrar~ em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Profeitura Municipal de Vàrzea Alegre em 19 de Maio de 2017.

José Helder M

~

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N" OS, de 1 de Junho de 2017

Q(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuiç5es que lhes são conferidas por lei e de cOnformidade
com o que faculta O Art7', da Lei Municipal N' 963 de 28/11/20Hi
Abre Crédito Adicional SUplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências-

Decreta:
Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicion<JI Suplementar no v<Jior de R$ 995.100,00 (Novecentos e
Noventa e Onco Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades
(s) de reforço da(s) segutnte(s) dotação(ões)
orçamentãria(s):
'

-·--

.~....,..

3.000,()0

----

2.100,00
10.000,00

-

--·--··---~

Art. ~'··Os recursos para fazer face a suplementaçao descnta no Art 1°. deste Decreto. correrão~ conta de anulação
parcral elou total da(s) seguinte{s) dotação{6es) orçamentária(s);

r

-·

-

..

Classifkaçõo OrçamentáMa

'"~·------

Anul~çõo(Õ8) (:g{~

Estado do Ceará

'
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N' 08, de 1 de Junho de 2017

''"-;-;;
--"
--~-·

"----

I i il

Art. 3°.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrtlllo.
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Junho de 2017.

Estado do Ceará
Prel<oitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 09, de 3 de Julho de 2017
O(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes sã<'> conferidas por lei e de conformid111de
oom o que faculta o Art 7°. da Lei Municipal N' 963 de 2.8/1112.016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao VIgente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:
Art. 1o. -Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2..2.69.043,00 (Dois Milhões,
Duzentos e Oitenta e Nove Mil e quarenta e Três Reais), para atender ii(s) nec;essidades (s) de refOrçtJ da(s) seguinte
(s) dotar;ão(ões) orçamentária(s):

---

Estado do Ceará
Prsleitura Municipal de Várzea Alegre

~~]~i~~~~~N~'

09, 3de
ele

Julho ele

~17--~

-----~--

--

56.000,00
3.000,00'

-

""

~-------~ ~

--

I

- · · _,Iotal(R$): 2]-~9_;Q_43,0~'

Art 2" •• Os recursos para fazer face a suplementação descnta no Art t•, deSte Decreto, correr;'!;o é conta de anulaçáo
parctal elou total da{s) seguinte(s) dotaçêo(óes) orçamentária{s):

-------.. =----

--===:-'G"~'~<'o;((ões) (~~

....

.•100.01){),00'
~

-~:2.9.~:.'l9

56.494,00
1o.~_oo,oo

z.~oo,oo

--.
~---

"

~5.000,00

~~O_Q,~
~ _5~oo,oo

---

5.000,00
5.000,00

s.ooo,oo

·~------

- 9~806,09

~--

-·-

-~-----~10.000,00

1.000,00
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Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N' 09, de 3 de Julho de 2017
Art 3'_- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário_
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 3 de Julho de 2017.

Estado do Cearã
Prefeitura Municipal de Vãrzea Alegre
Deâeto Orçamentário N" 10, de 5 de Julllo de 2017
O{A) Prefei\o(a) da cidade de V~rzea Alegre, no uso das atribuições que lhes sao conferidas por lei e de ronformidade
com o que f:lculta o Art.7'. da Lei Municipal N' S81 de 28106/2017.
Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:
Art. 1°. - Fle<l aberto ao vigente orçamento um Crédito Adkional Especial no valor de R$ 14.00Cl,OO (Quatorze Mil Reais),
para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(S] seguinte(s) dotação(Oes) orÇilmentlria{s)~

Art. 2'_- OS recursos para fazer face a swplementaçêo descríta no Art. 1'. deste Decreto, correrão~ ronta de anulação
parcial e/ou total da(s) seguinte{s) dotação(ões) orçamentária{s):

dassificação Orçamentária

Naturez~

·~·

ob;;;s é ~~~~~ç'o'.~."'o1a2-1401·26.7S2.0SB6~1.ÕW4Ã-.>-o.sí.õo--:
-· - ~- ~ - -~---------<-~-

Art. 3".- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário_
Prefeitura Municipal de Vãrzea Alegre em 5 de Julho de 2017.

Estado do Ceara
Préfe1!11ta Municipal de Vé:rzea Alegre

'

'
Decreto Orçamentário
N' 11, de 6 de Jufho de 2017
O(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuiça.es que lhes são conferidas por lei e de conformidade
com o que faculta o Art.'. da Lei Municipal N' 985 de 06/07/2017.
Abre Crédito Adicional ESpedal, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:
Art. 1o.- Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Bpecial no valor de R$ 82.500,00 (Oitenta e Dots Mil e
Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforç~J d~(S) seguinte{s) dotação{Õe~) orçamentárla(s):

--

---··-;o=
úédito(s) (R$)
~--.....,....

-

-..,--'-

- - 12.000,0~
--· 15.0~,00"
5.500,00
--,-.......,
15.000,00

_____

____,_

----~..,....

2o.o._o~,~o
...2:5-000,0Q._
Total (R$): 82.500,00

-~-~

Art. 2'.- Os recursos para fazer face a SLIPiementação descrita no Art. 1'. deste Decreto, correrão
parc•al elou total da(s) seguinte(s) dotação(Oes) orçamentária(s):

à conta de anulaçáo
Anulação(ões) (R$)
~2.500,00

......., -·

~0.000,00

"'

To~~~2.5~o.~o_,

Art. 3". -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaç~o, revogada as d1sposiç6es em contrário.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 6 de Julho de 2017.

" - ----lfiilA· ' "'"'
José

Hei~ de Carvalho
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Estado do Ceará
Prefeitura Munícipal de Várzea Alegre

--

Decreto Orçamentário N" 12, de 1 de Agosto de 2017

oo76~SÕt-04-:ii3.oo37.z.OOa,-''·'''''õ.39.õo - ~ serviços de Tercet..,;:p;;;~,ídi~
Õú2(}-02ot:V4.lii.003-62.õõi n9o.i4.~6;;,;;-s :·cMt -- ~---- - -

---------- ,_........--,.---- . -

----- --- ---·- ------ ..,_.___

-

---~~--·-OOB4-0501-G4.125.0035.2.009
3.3.90.36.00 - Outros
Serviços de Tera.1ros - Pessoa FlsiGa
0416-160t-08.122.oo3?~i.Os8-3:3:90.36-l)(l --6~ "SeNtÇo~ d~ Tercei;:;;;:p;;$s6a Fis1to

--- -

---

-

-~__,.. ~

---~~--- ~

-~-

0413-1601-{)8.122.0037.2.058 3.3.90.30.00 - Material de ConsUmo
~
--~._,_~0423-1601-ll8.122.0037.2.05B 4.4.90.52.00 · Equipamentos e Material Permanente

~

-

,.. ~----- - --~~--- ~- ~
-·- ,____
·0492-1101-08.244.0137.2.066 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
0583-0701-04.122.0037.2.020 3.3.90.14.00 - Dtárias - Civil
--~

~-

~·-

~

0308-Q9Q!-:._~3-ÚÚ93JJO'i_5~-3.3.90.31~: Pre~~s (~itu~aiS,~ístk~~' Cie~~s _··=---~

-

-- - - ---

---

Ol52-070H4.122.0037 .2.020 3.1.90.13.00·- Obtigoçiles Patronais - INSS
-~

----

~-----

-----

-·-

--

0355-1001-10.301.0171.2.055 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fl:a.s - Pessoal Civil

~

~~

-

--~--

______

Art 2'.- Os recursos para fazer face a suplementação deScrita no Art. 1'. deste Decreto, correrão à conta de anulaç:l.o
parcial elbu total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

......._

~--·--···--

"

,_

Anulaç§o(5es) (R$)'

186.000,00
"

~

'"-'"<

15~.f:~o,oo

80.000,~0

10.000,00
50.000,00
p.:~?7,00

10.000,00

J-DpJú,OOI

3.ooo,oo,
10.000,00
20.000,00

'

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Decreto Orçamentário N' 12, de 1 de Agosto de 2017
50.000,00
5.000,00
-·4
.
5.000,00.
-~-......__.----~ - - 1
10.000,00.
5.000,00'
--~
50.000,00
----~H
25.08!,00......_..
···--""""
····"-~---~

___

--

--

-.

~ 8~.000,00

150.000,00

~--····-<

_;s.ooo,oo

~-~~~~~
- 2-0.01:!(00

3E_oo,oo
_20-?0o,o~.

·-·-

----

""""""-~··-·---

Art. 3'. -Este decreto entrar:! em vigor na data de sua

publicaç~o,

revogada as disposiçOes em contrário.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Agosto de 2017.

l.o~~E;
6.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentllrlo N' 13, de 1 de Setembro de 2017
O(A) Prefeilo(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes siio conferidas por lei e de ronformidade
com o que faculla O Art.7°. da Lei MuniCipal N' 963 de 28/11/2016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras provid6ncías,

Decreta:
Art. 1". - FiQ aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional SUplementar no valor de R$ 2.643.350,00 (Dois Milhões,
Seisc:entos e Quarenta e Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reilis), para atender à(s) nec:essidades (s} de reforço da(s)
seguinte(s) dotar;ão(ões) orçamentária(s):

'

"

---

---

~·

...

Estad" do Ceará
Prefeitura MuniCip<il de

Vá~L:ea

Alegre

de Setembro de 2G17

-

Art 2'.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art 1°. deste Decreto, correrão à ronta de anulação
parcial elou tolal da(s) seguinte(s) dotação(óes) orçamentária(s):

'

__

----------

.,_

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N" 13, de 1 de Setembro de 2017
2.0_1!~,-~

2.221,00

~~6_1!9!.~

---------

5.000,00
~-795,0_1!

-

- - -~----_?-~,0~

-------

--

35,84
987,30

Estado do Ceará

~

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decroto Orçamentário N' 13, de 1 de Setembro de 2017

-- _,..

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

----- - - -- -..,-."""----. . -

--

----

Decreto Orçamentário N° 13, de 1 de Setembro de 2017

~

~- ~

....

~~----

0679-1501-27.811.0611.2.075 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Villitagéns Fixas - Pessoal Civil._
....,........._
-·-0605-0801-12.355.0271.2.075 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pe-rmanente.
~-~ --~~ -~
~--06()4-IJB01-12.355.0271.2.075 ..,
4.4.90.51.00 · Obras
e Instalações.
,...,--_...............,
G59B-0Bül-12.355.0271.2.075 3.1.90.13.00 · Obriga{;õeS Patronais- INSS.
.
.
-·
0601-0801-12.365.0271.2.075 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsita.

--

~

~

-- ----

'"'"'-

~-

.,.-,~-.,.

------

~

---

-

------

-

____

--

---~~~
~-

~

~

-----

3_]:_~Q,1~,;troS~erviços de-r~~-:
"":':":"~'"~"~-;~;':·:·:·:--:.::·:-="-"•·
---------

0602-0801-12.36;.o2il.2.Ó7_L4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pennanente.
0713-0BOl-12.355.0271.2.077
~

-

---~-----~-~-

--- -

- - ·'-"-

.......__....~----

··························· ltf/1;: - ...
José Helder

~arvalho

.-

?O.OOO,O_sJ

15.000,00
15.000,00

--·

28.490,00

..!.'?~ (R$_!,;_2.643.350JIQ

Ari 3'.- Este decreto entrará em vigor na data de sua p-ublicação, revogada as d1sposíç6es em contrária.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Setembro de 2017.

13.780,00
15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura

Mu~icipal

de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N" 14, de 18 de Setembro de 2017
O(A) Prefeito(a) da cidade de Várzea Alegre, no uso das atribuiçóes que lhes SãO conferidas por lei~ de conformidade
com o que faculta o Art.7". da Lei Municipal N" 989 de 1810912017.
Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento

e de Outras providências.
Oe<:reta:

Art. 1°. - Fica aberto <lO vigente-orçamento um Crédito Adidonal Espetial no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais),
para atender à(s) necessidades (s) de reforÇo da(s) segulnte(s) dotaç§o(ões) orçamentária(s):

Art. 2'. ·Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1". deste Decreto, correrêo à conta de anulação
pardal elou total da(s) S"!JUinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

.

·-----

---Natureza

Classificação Orçamentária
..-<

~

~

---~

___,.,

-

~

0125-0601·23.691.0491.2.017 4.4.90.52.00 : Equipamentos e Material Permanente.
,... .,.~- ----------,..~ ~----~-~--~---------

~

12.000,00

-

-

~~

j

----~-- _ _ ToTI.'I (R$J:p.oooto~o

Art 3". ·Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as diSP'JSiçóeS em
Prefeitura Muni~ipal dt> Várzea Alegre em 18 de Setembro de 2017.

~ntrãrio_

'

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 15, de 2 de Outubro de 2017
O(A) PrefeitO( a) da cldade de Várzea AJegre, no uso das atribUiçóes que lhes S~O conferitfcos por lel e de conformidade
oom o que faculta o Art 7" da Lei Municipal N" 963 de 28111/2016.
Abre CrMito AdicíoMI Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras previdências.

Decreta:'
Art. 10. - Fica i!berlo ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.740.370,00 (Dois Milhões,
Setecentos e Quarenta MO e Trezentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte
(s) dotação(ões) orçamentária(s ):
~-""~

"<'"

'

CJédito(s) (R$)

~..c 12.o~,oõ'
-~~t

5.100,00

-

~

'

- - ~-~~~(2~
3_1~002t0~
7.000,00
_.,. ___,
_?.OOJ•9.0
5.000,00

-_ )o.cioo,o~
-

7.000,00:

~--e-----~---

2.000,00

~.

----

------ -·

lSO,GG
ll.OOO,GO

Estado do Ceará
Prefefrura Municipal de varzea Alegre
Decreto Orçamentàrio N' 15, de 2 de Outubro de 2017

..__..,.,

-· -- ----

1.000,00
5.090,00

-·-·

4.000,~,

_s,.o~,oo.
57.400,00

_

~ 15.ooo1~

-40.000,00
.. -- '
2.000,00
'

LOJHl,OO

~-·-

s_.ooo,oo
~§:_000,00

1.200,00
138.~~00

12.000,GO
20:,000,00

.

-

3.000,00
~

..

4.520,00
100,000,00

- 70.022,00'
10.000,00

50.000,00
_92.000,00

- 393.§00,00
80.0il0,02

so.oqo,oo
95.000,00
140.000,00

__ .J,O!?;E,OO,GO
(R$): 2.740.370,00
.. Total
--·--""
~.

Art 2', ·Os recursos para fazer face a suplementação descrila

~o

Art 1'. deste Decreto, correrão à conta de anulação

parcial e/Ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárià(S):

------

----

Anulação(õe5l (R$l
- ..205.300,00
200.000,00
140.000,00

---

50.000,~~:

40.000,00
2.000~

5.000,00
15.000,00
lO.g_~~••~
~OOO,GO,

Estado do Ceará
Prefeitura Mu~icipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 15, de 2 de Outubro de 2017
~50~00_2,00
10~000,00

15.000,00

_7:0?.9·00
J84.050,0_(!
~:~o,oo,

4.000,00
-·-~

----

30.g~Q,OO_

ta0,000,20
4.540,00

)MõO,oo
10.000,00

-·-

30.000,0()
4.600,~9

5.000,00
5.000,00
2_;;:~·00
7.000,00
5.000,00

i'o-:-ôõo,oo
5~000,~

---

10.000,00
78.000,00

~L§~O_,_oo

363.370,00

s.oop,o_,o

Art. 3'.- Este decreto entraré em vigor na data de sua publicação, revogada aS,Jlisposiç6es êm contrá~o._

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 2 de Outubro de 2017.

José

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea ~legre
Decreto Orçamentário N' 16, de 3 de OutubTo de 2017
O(A) Prefeito(a) da ddade de Várzea Alegre, no uso das atribuições que lhes sê.o conferidas por lei e de conformidade
com o que faculta o Art ·~da Lei Municipal N" 992 de 28109/:2017.

Abre Crétlito Adicional Especial, ao Vigente Orç'amenlo e de Outras providências,

Decreta:
Art. 10. - Fíça aberto ao vigente orçamento um Crédito Adidonal Especial no valor de R$ 6.000,00 (seis Mil Reais),
atender à(s) necessidades { s) de reforço da(s) segulnte(s) dotação(ões) orçamentária(s);

·-

Classificação Orçamentária

para

Crédito(s) (R$)

6.000,00
Total (R$): 5.000,00
o

Art 2°_- Os recursos para fazer lace a suplementação descrita no Art. 1'. deste Decrêlo, correrão à conta de anulação
parcial elou total da(s) seguinte(s) dotaçê.o(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária
~-~---

----·--

.•.. Naturma
--·-

------~-

-~-..,..._...-~--

--~

0353-1001-10.301.0038.~.0~:.~--"-:_!l?~- Obras ':: In:"':':'~=o~·~·::_-:::·::::::.~==--===-

---

•

i

Mulação(5es) (RS)
~
~
-'l
_6,200,00

·-Total

[R$):_ 6.000>00

.,.._----~~-.C,

Art. 3".• Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposiç6es em Gon!ráMo<
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 3 de Outubro de 2017.

'

Estado do Cearé

•

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 17, de 1 de Novembro de 2017
·~

O(A) Prefeito(a) da cidade de Varzea Alegre, no uso das atribulçóes que lhes sao confendas por lei e de conformidade
com o que faculta o Art.7". da Lei MLITlicipal N' 963 de 28/11/201&

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao VIgente Orçamento e de Outras providências.

Dec:;reta:

Art. 1o. -fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adidon;:~l Suplementar no valor de R$ 2.680.460,00 (Dois Milhões,
Seiscentos e Oitenta Míl e Quatrocentos e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades
(s) de reforço da{s)
segulnte(s) dotação(ões) orç<~mentária( s):
Cr~ltt'(s)

(R$)

1.000,01
.!-:900,~

6.5_oo,oo
2.20~!:0

--

120.000,00
35.000,00

'

--~
~1.~00é1_0

2s:2oo,o_o

--~-

5.000,00
100,00
l~~OO,OG

7.600,00

-

3.000,00
70.000,DO
5.670iHJ

-

_.E.~;OOO,OO

_10.000,00,

- 6jf!.9,.~

17.Q02·&~

---

.~1,g_~,oo,

-

5.500,004

_,..

__

5.00_0!90
1.070,00

!>7.200,00
~.2B300,00

"; '

~

--

7.000,00

--

30.000,00

~""-'----~~

3~000,00

1.000,00
--~S.OO,_SJ,_l)Q_

1.000,00

-~----_::-_,_,__ Ío.oo.Q;go'
1.700,00

~.-

s.ooo,,oo

a-

Estado do Ceará

Prefeitura Munii::ipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 17, de 1 de Novembro de 2017
- 500,00
60.000,00

_3.000,00

-

- 30.000,00
~3.000,00
5.000,00
'
400,00

•

~l.OOO,OO

·--~--

1.200,00
- ~
10.000,00,
70.000,00
8.000,00
11.000,00

--- ---··

20.2C!_O,OO
··--~-000,00

1p.ooO,oo

•

---

____ __?4.000,00

tz3;6oº,o_o
9.000,00
--'
51.000,00

-·

~

3M2Q.,OO'

1.2oo,ôõ;

33,Ç:9,9.~~

ts.goo,oo

156.000,00

lS.QOO,OO
61.000,00

20.000,00
-----·6~00,00

22.00Q,_O_?
9.700,00
571.100,00
~46.520,00

-

Total (R$): 2.680160,00

Art. 2'.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1'. deste Decreto, correrão à conta de anulação
parcial e/ou total da(s) seguinte{S) dotação(ões) orçementaMa(s):

-

Classificação Orço~entiri~- Natureza--------- -~ _ _ _ :....
0167-1401-16.482.0352.L006 4.4.90.51.00 - Obr-as e lnstlllações.
·- ---------~-~-~--. ~
0180·14Dl-25.752.0566.1.003 4.4.90.51.00 - Obr<t> e Instalações.
~

---

_, --< •• ....,..

_..,._ · - - - - - - - - - · - _........,__ Anulaç<ío(fie;) (R$)'

- 200.000,00
....... -- -

-----

-~-~-----------····

--

--

0146-1401-15.451.061~.1.0}2 }.4.90.SLOg;_gbras ~ ~np.taçõe;:;- _

-so,ooo,oo

~

....., _

0170-14Gl-17.5_12.0391.1.01J .J,:I-\!.0-?LO_O ·J?bra~ e ln'l:iJI'5'5J'2: - - - - - - - - - - - - " ' -

15.000,00
80.000,00
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Estado do Ceará
Prefe~ura

Municipal de Vá1Zea AJegre

Decreto Orçamentário N' 17, de 1 de Novembro de 2017
,_30.000,00

--

2.30~~0

20.000,00
10.00~(0.9

78.342,01)
1.000,00

s.ooo,oo
100.000,00
~

~2_:0~,00

5.000,00

Looo.ocl-'·
_?-.000,00
1.500,00
3.000,00

---~

5.00~80

4.000,00

4.ooo:DQ,

~---

-·

-·

4.000,00
30.000,00
....,.
11.000,00
~ ~
20.000,00

- __
-·--

w.OOO;õo
10.000,00
10.000,00

.s.ooo,oo'

10.000,00

30.000,00'
....

__ .,.

___--_

20.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
30.000,00
8.000,00
5.000,00

_lt!:_~o,§G
~-

7.000,00
• ..2!890,00,

--'"""- ----

-·--

13~6_1~~0.
~~ .. 000,001
6.000,00
7.000,00
20.000,00
21.000,00

-.

3.000,00

~

~

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Decreto Orçamentário N' 17, dê 1 de Novembro de 2017
2.000,00

_ ~- 2o.ooç_,oo
10.000))0
~·
3.600))0

- -

--~

~

~o.ooo,oo

27.000,00
60.000,00
____6.B00,00
!_c!ai1~J; ~-680.460,00

Art. 3'.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as diSpúSIÇ{jes em contrário_

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre em 1 de Novembro de 2017.

José

'
Governo de

VÁRZEA ALEGRE

LEI N" 1011, DE 13 DEDEZEMBR0DE2017.

Disciplina a arborização urbaM no Município
de Várzea Alegre e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ no uso de
suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo;

Faço Saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TiTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAlS

Capítulo I
DA FINALIDADE

Art F. Esta Lei disciplina a arborização urbana e as áreas verdes do perimetro urbano do
Município de Várzea Alegre, impondo ao munícipe a corresponsabilid.ade com o poder
público municipal na proteção da flora e ainda estabelece os critérios e padrões relativos à
arborização urbana.
Capítulo li
DO OBJETO

Art 2°_ Para efeitos desta Lei, consideram-se conio bens de uso e interesse comum de todos
os cidadãos e do Município:
I- a vegetação de porte arbóreo, em logradouro público do perímetro urbano do Mllilicipio;

li" as mudas de espécie arbóreas e as demais formas de vegetação natuml, plantadas em ár&'lS
urb= de domlnio público;
'
Ill- a vegetação de porte arbóreo de preservação permanente.
Capítulo IV

D.c\S DEFINIÇÕES
Art. 3". Arborização urbana é, para efeitos desta Lei, aquela adequada ao meio urbano visando
à melhoria da qualidade paisagística e ambiental, com o objetivo de recuperar aspectos da
paisagem natural e urbana além de atenuar os impactos decorrentes da nrbanização.
Arl 4". _Área verde é toda área de interesse ambiental e/ou paisagístico, de domínio público ou
privado, sendo sua preservação justificada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Rua Dep.
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CaN~ do

Prifâto

I- As áreas verdes de donúnio público são:
a) Praças, jardins, parques, hortos, bosques;
b) Arborização constante do sistema tiário;

li- As áreas verdes de dominío privado são:

a) Chácaras e propriedades no perlmetro urbano e correlatos;
b) Residências, Condorrúnios e loteamentos fechados.
Parágrafo Único- A enumeração deste dispositivo é exemplificada, podendo ser ampliada por
resolução e cadastramento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 5". Para efeitos desta Lei, considera-se:
I- Vegetação de porte arbóreo: Vegetallenhoso que apresenta, quando adulto, o diâmetro do
caule superior a 0,05 metros (5 em), à altura do peito (DAP);
II- Diâmetro à altura do peito (DAP): Diâmetro do caule da árvore em uma altur:J. de 1,30m

(um metro e trinta centímetros), medindo a partir do ponto de intercessão entre a raiz e o
caule, conhecido como colo;
IU- Muda: Exemplar jovem das espécies vegetais descritas no inciso I" deste artigo;

N - Vegetação natural: Aquela que se desenvolve sem interferência humana, podendo ser
primária ou estar em diferentes estágios de regeneração;
V- vegetação de porte a~óreo de preservação perm!ment~: Aquela que, por sua localização,
e:..-te~~.>ão ou composiçã.o floristica, constitua elemento de importância :w solo e a outros
recursos -q!ilurais e paisagísticos, podendo estar em área de dominio público ou privado.

TÍTIJLO li
DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL
Capitulo I

DO PLANRT.AlvffiNTO
Art. 6". Os novos projet9;s, para execução do sistema de infraestrutura urbana e sistema viário,
deverão compatibilizar-se com a arborização já existente.

Parágrafo Único - Nas áreas já estruturadas, as árvores existentes que apresentarem
interferência com os sistemas acima mencionados, serão submetidas ao procedimento
adequpio, e a fiação aérea deverá ser convenientemente iSolada, de acordo com análise da
Secretaria do Meio Ambiente e por um técnico legalmente habilitado.
Rue Dép_ Luiz O!acilio C<lrmia. 153- Cenlro- CEP_, 6.1540-000- Várzea Alege - CE
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Art. 7°. Os projetos de instalação de equipamentos públicos ou privados, em áreas já
arborizadas, deverão estar de acordo com a vegetação arbórea existente e empregar a melhor
tecnologia possível de modo a evitar futuras podas Ciu a supressão das árvores, sendo que os
referidos projetos serão submetidos à análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Art 8". A Secretaria Municipal do Meio Ambiente emitirá parecer técnico objetivando:

I -A melhor alternativa que corresponda ir. m!nima destruição da vegetação natural;

li - Os recursos paisagísticos da obra em estudo, devendo definir os agrupamentos vegetais
significativos à preservação.
Art. 9°. As edificações com fins comerciais deverão adaptar-se a arborização já existente e a
supressão de árvores para fins publicitários deverá ser submetida a análise da Secretaria do
Meio Ambiente.
Capítulo li
DO CRITÉRIO DE ARBORIZAÇÃO
Art. 10 Para a arborização, em bens de domínio público urbano do Municlpio de Várzea
Ale~ deverão ser plantadas as segnintes árvores:

I - De pequeno porte:
a) Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica, em
metros;
b) Nas ruas com largura inferior a 08 metros;

r

II- De porte médio:

IUa.'l

cum largura igual ou superior a 08

..

a) Nas calyadas opostas a rede elétrica, em ruas cum largura igual ou superior a 08 metros;

III - De pequeno ou médio porte:
a) Nas calçadas laterais de avenidas com canteiros centrais;

IV -De pequeno, médio ou grande porte:
a) Nas avenidas que possuem canteiros centrais com largura igual ou superior a 3,5 metros;
V- De pequeno, médio, ou do tipo cohlllares:
a) Nas avenidas que possuem canteiros centrais com largura inferior a 3,5 metros.

§ 1" A distribuição espacial das árvores deverá observar as peculiaridades de cada espécie
empregada.
Rue Dap, Luiz Otacffio
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§ 2" A aJborização das calçadas que cirCundam as pra_ças é de caráter facultativo.

§ 4° A:! mudas poderao ter proteç1io a sua volta.
Capítulo UI

DA PODA
Art. 11 A poda de árvore em domínio público somente será pennitida a:

I - Servidor da Prefeitura, devidamente treinado, mediante ordem de serviço expedida pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
li - Empresas responsáveis pela infraestrutura urbana, em ocasiões de risco efetivo ou
iminente à população e/ou patrimônio público ou privado, desde que as mesmas possuam
pessoas credenciadas e treinadas, através de curso de poda em arborização urbana, realizado
ou fiscalizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
lii - Equipe do Corpo de Bombeiros, nas mesmas ocasiões acima referidas, devendo,
posterionnente, emitir comunicado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com todas as
especificações;

TV -Pessoas credenciadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de curso de
poda em arborização urbana realizado periodicamente pela mesma.
Art. 12 O municipe que solicitar a poda de qualquer árvore de domínio público ou elencada
no "art. 4", II, b" da presente Lei deverá justificar e, se posslvel, juntar a planta ou croqui
demonstrando a exata localização da árvore que se pretende podar .

•

Parágrafo Único - O solicitante deverá apresentar comprovante de propriedade do imóvel ou,
quando n"io proprietário, comprovante de residência, acompanhado de autorização do
proprietário.
Capítulo IV
DA SUPRESSÃO
Art. 13 A supressão de qualquer árvore, ~omente será permitida com prévia autorização
escrita da Secretaria MUnicipal do Meio A"'mbiente, através de laudo emitido por técnico
legalmente habilitado quando:
I- O estado fitossanitário da árvore justificar;
Il- A :p-vore, ou parte significativa dela, apresentar risco de queda;

Rua Der>. Luiz Oto:dlio Co,.ia. 153 - Centro - CEP.: 63.540-000- Vám.a· Aleoe - CE
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III - A árvore estiver causando danos comprovados ao patrimônio público ou privado, não
havendo outra alternativa.

N - Se tratar de espécies invasoras, tóxicas e/ou com princípios alérgicos, com propagação
prejudicial comprovada;

V - Constituir-se em obstáculos fisicamente incontornáveis ao acesso e à circulação de

veiculos, sendo que para tanto deverá estar acompanhado de croqui;

VI- Constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável para a construção de obras;
§ l" Nos casos dos incisos V e VI, o munícipe deverá anexar ao pedido a aprovação da
Secretária de Obras.

Art. 14 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as empresas responsáveis pela
infraestrutura urbana e a equipe do Corpo., de Bombeiros, além dos casos elencados no artigo
14 desta Lei, poderãn realizar a supressão em caso de emergência real ou iminente à
população, desde que acompanhado de técnico legalmente habilitado.

TÍTULO III
DA IMUNIDADE AO CORTE DA ÁRVORE

Art. 15 Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do executivo,
levando-se em consideraç!io:
I- Sua raridade;
ll- Sua antiguidade;

Y-

IIJ- O i~resse histórico, cientifico ou paisagistico;
IV - Sua condição de porta-semente;
V - Qualquer outro fator considerado de relevância pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
Parágrafo Único- Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
a) Emitir parecer conclusivo e encaminhá-lo à consideração superior para decisão;
b) Cadastrar e identificar, por uso de placas identificatlvas, às árvores declaradas imunes ao
corte, dando apoio à preservação da espécie.

Art 16 Qualquer munfcipe poderá solicitar a declaração de iruunidade ao corte de árvore,
mediante requerimento endereçado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Rua Dep. Luiz 0/ac//io Oorre1a. 153 - C..ntro- CEP.• 6:>.540-000- Várzea Alege- CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno"

Governo de

\!ÁRZEA ALEGI!E

Parágrafo Único- A árvore declarada imune será considerada de preservação permanente.

TÍTULOfV
DAS PROIBIÇÕES
Art. 17 Fica proibida a poda drástica de árvores públicas, salvo se feita por servidor da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. devidamente qualificado, com ordem de serviço
assinada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, juntamente coro o laudo expedido por
técnico legalmente habilitado.

Parágrafo Único - Considera-se poda drástica, a eliminação total das ramificações terciâria.s,

secnndârias ou primárias de qualquer espécie arbórea, não sendo justificativa sua capacidade
de regeneração e a pennanência de galhos que venham a tentar caracterizar uma copa.
Art 18 É proibida a realização de anelamento em qualquer vegetal de porte arbóreo em
logradouro público.
Parágrafo Único - Entende-se por anelamento, o corte da casca circundando o tronco da
árvore impedindo a circulação da seiva "elaborada, podendo levar o vegetal a morte.
Art 19 Fica proibido, ainda·

I- Danificar qualquer vegetal de porte arbóreo definido nesta lei;
li - Caiar, pintar, pichar, fL-.:ar pregos, faixas, cartazes ou similares em árvores, seja qual for o
fim;

•

III- Plantar árvores em qualquer dos locais elencados no artigo 4", I, sem autorização por
escrito da_~ecretariaMunicipal do Meio Ambiente;
IV - Depositar resíduos ou entulhos em canteiros centrais, praças e demais áreas verdes
mumClpats.

TÍTIJLO v
DO PROCEDI:MENTO
Capítulo I
DA SUPRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO
Art. 20 O procedimento para pedir a autorização visando a supressão e substituição de árvores

ocorrerá através de requerimento decidido pelo SecretáTio Municipal do Meio Ambiente, após
a junlada de laudo elaborado por técnico, legalmente habilitado, da Secrelllria Municipal do
Meio Ambiente

Rua
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§ 1" O requerente arcará com as despesas decorrentes e apresentará, se possível, planta ou
croqui demonstrando a exata localização da árvore que se pretende suprimir.
§ 2" Em caso de construção ou outra obra que depeÔ.da de autorização da Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo, esta deverá acompanhar o requerimento.
Art. 21 Indeferido o pedido, o interessado poderá recorrer, no prazo de 30 dias, corrtados da

data da publicação do indeferimento.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente juntará ao recurso novo laudo,
encaminhando ao Secretário municipal do Meio Ambiente para decisão.

Art. 22 Indeferido o recurso, o processo será arquivado.
Art. 23 Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 06 (seis) meses para efetivar a

supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressã.o, para substituição da mesma,
sob pena prevista nesta lei.
An. 24 No caso de supressão de árvores, por motivos de acidente de trânsito, o responsável
deverá comunicar à Secretaria Municipal do Meio Alnbiente.
Art. 25 Não havendo espaço adequado, no mesmo local para replantio das árvores,

comprovado por análise feita por técnico legalmente habilitado, o responsável deverá doar
mudas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para plantio em outra área da cidade.
Art. 26 Qualquer decisão, inclusive do recurso, assim como o cancelamento da validade do

mesmo, deverá ser publicada.
r

•

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 A Seoretaria Municipal do Meio Ambiente, nos limites de sua competência, poderá
expedir as resoluções que julgar necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 28 Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Paço do Municipio de Várzea Alegre, Estado do Ceará,
em 13 de dezembro de 2017.

JOSÉHELD
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LEI N" 1010, DE 13 DE DEZEJ\.1BRO DE 2017

Dispõe sobre a educação ambientaL Institui a
Política Municipal de Educação Anlbiental e dá
outras providências

O PREFEITO MUNIOPAL DE VÁRZEAALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e em pleno exerclcio do cargo;
Faço saber que a CãmaraMllllicipal de Várzea Alegre APROVOU e eu SANCIONO a seguinte
lei:

CAPÍTULO [
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 1". Para os fins e objetivos desta Lei, define-se Educação Ambiental, como um processo
continuo e tmnsdisciplinar de formação e lnfonnação, orientado para o desenvolvimento da
consciência sobre as questões ambientais e para a promoção de atividades que kvem a
participação das comunidades na preservação do patrimônio ambiental, sendo um meio de
promover mudanças de comportamentos e estilos de vida, além de disseminar conhecimentos e
desenvolver habilidades rumo à sustentabilidade_
Art. 2°. A educação ambiental, direito de todos, é um componente essencial e permanente da
educação municipal, devendo estar presente, de forma articulada em todos os niveis e
modalidades do processo educativo, em caráter fonnal e não fonnaL
'!:i
CAPÍTULOTI
DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLíTICA l'tiUNICIPAL DE
"
EDUCAÇÃO AI\ffiiENTAL

Art. 3°. Os princípios básicos da Educação Ambiental são:
I . Compreensão_ do meio ambiente de forma sistêmica (natural, construído, cultuml,
socioeconômico, ftsico e espiritual) sob o enfoque do tripé da sustentabilidade (social.
econômica e ecológica);
li . Abordagem das questões ambierrtais em articulação com valores estéticos, educacionais,
éticos, considerando as dimensões regionais e locais do desenvolvimento;
lU- Garantia da inclusão da Educação Ambiental no currículo escolar, através da participação
das escolas nos programas de educação ambiental do Plano Municipal de Educação Ambiental;
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lV-Democratização na produção e disseminação do conhecimento, visando à formação de uma
sociedade comprometida com a cidadania ambienta~
V- Pennanêncía e continuidade nos programas de Educação Ambiental;
VI - Respeito e reconhecimento da diverBÍdade sociocultural, eoológíca, biológíca e de
ecossistemas, no contexto da Educação Ambiental;
Vll- Formação continuada e capacitação de pessoas para atuarem como Educadores Ambientais
multiplicadores em suas comunidades, a partir do desenvolvimento de processos formativos e da
criação de espaços formadores e
VIU - Formação contínua dos educadores envolvidos com questões ambientais para atuar no
desenvolvimento da Educação Ambiental;

Art. 4°- SãD objetivos fimdamentais

d~ Educação

Ambiental:

I - Desenvolver os programas de educação ambiental e atividades para a constfllção da
consciência critica da população sobre os impactos ambientais, poluição e degradação ambiental
e das dimensões biológícas, fisicas, químicas, sociais, políticas, econômicas e culturais do meio
ambiente;

'
li - Incentivar e instrumentalizar o desenvolvimento
de habilidades, tecnologias, pesquisas e
acordos de cooperação técnica com instituições governamentais, não governamentais,
instituições ligadas ao ensino formal e empresas na busca de conhecimentos e técnicas
necessários à solução de problemas ambientais e
ill- Conduzir a população a participar ativamente no desenvolvimento de valores e atitudes para
conservação e preservação do meio ambiente, sob o enfoque de uso do bem comum, essencial à
qualidade de vida saudável e sua sustentabilidade;
~
CAPÍTULOffi
DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AM.BIEIHAL

Art. 5°. ""
Ficam instituídos a Política e o Sistema Municipal de Educação Ambiental, como parte
do processo educativo e da gestão ambiental ampla no mnniclpio de Várzea Alegre, ressaltando
que todos têm direitos e deveres em relação à educação ambiental, sendo a sua realização e
coordenação de coínpetência do Poder Público, por meio das Secretarias Municipais, com a
colaboração de todos os órgãos públicos, empresas estatais, fundações, autarquias e institutos,
bem como dos meios de comunicàção, organizações não governamentais, movimentos sociais,
demais organizações do terceiro setor e organizações empresariais.
§1 °. O Sistema !vfunicipal de Educação Ambiental será implantado com a finalidade de integrar,
sistematizar e difundir infonnações e experiências, programas, projetos e ações, bem como
realizar diagnósticos, estabelecer indicadores e avaliar a pol!tica de educação ambiental no
municlpio de Várzea Alegre.
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A política pública de educação ambiental no munic!pio de Várzea Alégre deve:

I - Promover a educação ambiental nos níveis de ensino que lhe compete e o engajamento da
sociedade na preservação e conservação, recuperação" e melhoria do meio ambtente;

• ambiental no currlculo escolar, bem como integrá-la
li - Promover e desenvolver a educação
como prática e principio educativo continuo e permanente;
d~ educação ambiental integradas aos programas de preservação,
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

III - Promover aÇões

IV- Promover, disseminar e democratizar de maneira ativa e permanente infonnações e práticas
educativas socioambientais numa perspectiva inovadora, transformadora e emancipatória em sua
programação;
V - Promover programas destinados ao aprendü;ado e ao exercício da cidadania, visando à
melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente e os processos de trabalho, bem como sobre as
atiVidades exercidas e os respectivos impactos no meio ambiente;
VI- Estimular a sociedade como um todo, a exercer o controle socíal sobre as ações da gestffo
pública na execução das políticas ambientais e átuaçffo individual e coletiva voltadas para a
prevenção, identificação, minimização e solução de problemas socioambientais;
VII -Desenvolver programas, projetos e ações de Educação Ambiental voltados a estimular a
formação critica do cidadão no conhecimento e exerclcio de setlS direitos e deveres
constitucionais, na perspectiva socioambiental com a transparência de informações sobre
sustentabilidadee com controle social;

CAPÍJULOIV
DAS COl\IPETÊNCIAS EDA EXECUÇÃO DA POLÍTICA

Art. 6°. Fica instituído (f Órgão Gestor que coordenará a Política e o Sistema Municipal de
Educação Ambiental que resultará da atuação conjunta das áreas da educação ambiental das
Secretaria:S de Educação e da Secretaria do Meio Ambiente, cuja formação ficará a cargo destas
secretarias.
Ar!. 7°. São atribuições do órgão Gestor;

I- Elaborar o plano municipal de educação ambiental;

II- Coordenar o processo de definição de diretrizes para a implementação em âmbito municipal;
III - Articular, coordenar e supervisionar os planos, programas, projetos e ações na área de
educação ambiental, em âmbito municipal;
IV - Assegurar a implementação e o funcionamento do Sistema Municipal para Educação
Ambicntàl;
Ruo Dep.
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V- o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais;

Art. 13. Na produção de material educativo deverá ser observada a identificação de seu públicoalvo, com vistas à determinação da linguagem e mensagem apropriadas, bem como a exposição e
a·valorização do patrimônio ambientai do ruuÚicípio de Várzea Alegre.
Parágrafo Úrúco - Na exposição do patrimônio ambiental, o material educativo deverá
privilegiar a divlllgação de marcos ambientais, assim compreendidos os bens naturais
considerndos identificadores da cidade.
Art. 14. Entende-se por educação ambiental no ensino formal a desenvolvida no âmbito dos
cuniculos das instituições escolares pUblicas e prh·-adas, devendo as iniciativas de educação
ambiental no ensino formal, implementadas ou apoiadas pelo Poder Público Municipa~
contemplar, prioritariamente, a educação básica.
Art. 15. A implementação de planos, programas e proJetos de educação ambiental no âmbito do
ensino formal devem ser submetida à Secretaria Municipal de Educaçãü e ao Conselho
Municipal de Educação, observada a legislação em vigor.
Art. 16. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de
atuaç[o, com o propósito de atenderem adequadamente ao cumprimento dos princípios e
objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental.
•

ATt. 17. Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à
sensíbilizaç[o da coletividade sobre a problemática ambiental, e à sua organização e participação
na defesa da qualidade do meio-ambiente.
Parágrafo único- O Poder Público, em nível municipal, incentivará:
I - A difusão, através des meios de comunicação de massa, de programas educativos e de
informações acerca de ternas relacionados ao meio ambiente;
li - A ampla participação das escolas e de organizações não governamentais na formulação e
execuç[o de programa~ e atividades vinculadas à educação ambiental não formal;

III - A participaç[o de empresas públicas e privndas no desenvolvimento de programas de
educação ambiental em parceria com as escolas, e as organizações não governamentais;
IV - O trabalho de sensibilização junto às populações tradicionais ligadas ã5 Unidades de
Conservação, bem como a todas as comunidades envolvidas.
Art. 18. A seleção de planos e programas para alocação de recursos públicos em Educação
Ambiental deve ser realizada levando-se em conta os seguintes critérios:
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I - conformidade com princípios, objetivos e diretrizes da Politica Municipal de Educação

Ambiental;
li - economicidade, medida pela -relação e magnitude dos recursos a alocar e o retorno
socioambiental, utilizando-se indicadores qualitativos e quantitativos;

UI- análise da sustentabilidade dos planos, programas e projetos em Educação Ambiental que
deverá contemplar a capacidade institucional e a continuidade dos planos, programas e projetos;

Art. 19. Os projetos e programas de assistência técnica e financeira realizados, direta ou
indiretamente, pelo Poder Público Municipal, relativos a meio ambiente e educação, deverão,
sempre que possível, conter componentes de edllcação ambiental.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

r

Art. 20. É de competência do Órgão Gestor instituído a elaboração do Plano Municipal de
Educação Ambiental necessário à execução da Política de Educação Ambiental e a efetivação
das diretrizes e objetivos previstO nesta Lei.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará,
em 13 de dezembro de 2017.

JOSÉ
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LEIN" 1009, DE 30DE NOVE.'vffiRO DE 2017.

Dispê\e sobre a desafetação e doação de bem público
independentemente de previa licitação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ.
no uso e gozo de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1' - Fica desincorporado da categoria de bens püblicos de uso comum do
povo e transferido para os de bens patrimoniais disponíveis do Municipio, a área situada e
configurada na planta qt1e segue anexada como parte integrante do presente projeto de Lei a
saber:
Uma área de terra localiwda no imóvel de propriedade do Munícipio de Várzea
;\legre, objeto de Registro n" l227às fls. 27 do livro 2E de Registro Geral do Cartório de Notas e
Registros da Sede da Comarca de Várzea alegre-Ceara, com as seguintes confrontações:

_,

AO NASCEI'-<'TE: mede 25,00 (vinte e cinco) metros e limita-se com área
remanescente pertencente ao Municipio de várzea Alegre, CE;
AO POENTE: mede 25,00 {vinte e cinco) metros e limita-se com área
remanescente pertencente ao Município de várzea Alegre, CE;
AO NORTE: mede 12,00 (doze) metros e limita-se com área remanescente
pertencente ao Município de várzea Alegre, CE com área remanesceníe
pertencente ao Municipio de vá=a Alegre, CE;
AO SUL: mede 12,00 (doze) metros e limita-se com a Rua Sérgio Pontes- bairro
Betânia.

Art. 2"- Fica o chefe do Poder Executivo Municipal al)torizado a doar de forma
gratuita o bem público acima discriminado a empresa ERICA BONFII\1 VEIRA - MICRO
ElV!PREtvJPREENDEDOR IN_DIVUAL - inscrita no CNPJ sob n" 24290.394tDOOl-28,
atualmente com sede na Rua Joaquim Bezena da costa, 76- bairro Betânia neste Murúcipio.

Art. 3" - A DONATÁRIA terá como encargo a utilização específica do imóvel
para a implantação de sua sede e instalação do seu parque industrial
Parágrafo iinit:o- A DONATÁRIA deverá concluir a conStnlção e instalação do
seu parque industrial em 04 (quatro) anos a contar da data da escritura definitiva.
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Art. 4' - Em caso de destinação diversa, ou não observação dos encargos e
condições previstos por esta Lei, bem como não observado o prazo estabelecido no parágrafo
único do artigo 3" desta Lei, o bem imóvel reverterá ao patrimônio público, automaticamente.
independentemente de aviso, interpelação ou notificação da DONATÁRIA.
Art. 5" - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta da
DONATÁR1A.
Art. 6"- a pre.>ente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, e1n 30 de novembro de 2017.

JOSÉ

•
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LEIN' 1008,DE30 DENOVElviBRO DE 2017.

Dispõe sobre a desafetação e doaç!io de bem público
independentemente de previa licitação.

O PREFEITO l\lliNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,
no uso e gozo de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. t•- Fica desincorporado da categoria de bens públicos de uso comum do
povo e transferido para os de bens patrimoniais tlisponiveis do Muníclpio, a área situada e
configurada na planta que segue anexada como parte integrante do presente projeto de Lei a
saber:
Uma área de terra localizada no imóvel de propriedade do Município de Várzea
alegre, objeto de Registro n• 1227às fls. 27 do livro 2E de Registro Geral do Cartório de Notas e
Registros da Sede da Comarca de Várzea alegre-Ceara, com as seguintes confrontações:
AO NASCENTE: mede 25,00 (vinte e cinco) metros e limita-se com roa sem
denominação oficial a ser desmembrada pelo Munlcipio de Várzea Alegre.;
AO POENTE: mede 25,00 (vinte e cinco) e limita-se com área remanescente
pertencente ac Mnnícipio de várzea Alegre, CE;
AO NORTE: mede 13,00 (treze metros) e limita-se com a Rua Sergio Pontes;
AO SUL: mede 13,00 (treze metros) totalizando uma área de 325,00.m' (trezentos
e vinte e cinco metros quadrados) e limita-s~ com área remanescente pertencente
ao Mnníc\pio de várzea Alegre, CE.
Art. 2' - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar de fonna
.'
gratuita o bem público acima discriminado a empre~a LUIZA DE BARROS SOARES ME -inscrita no CNPJ sob n" 04.485.902/0001-16 e no CGF n' 06.311.200-0, atualmente com sede na
R na Dep. Otacílio Correia, 192- bairro centro neste Munícipio_
Art. 3' -A DONATÁRIA terá como encargo a utilização específica do imóvel
para a implantação de sua sede e instalação do seu parque industrial.
Parágrafo único- A DONATÁRIA deverá concluir a construção e iustalaçilo do
seu parque industrial em 04 (quatro) anos a contar da data da escritum definitiva.
Art. 4" - Em caso de destinação diversa, ou não observação dos encargos e
condjçõ,es previstos por esta Lei, bem como não observado o prazo estabelecido no parágrafo
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único do artigo 3• desta Lei, o bem imóvel reverterá ao patrimônio público, automaticamente,
independentemente de aviso, interpelação ou notiflcaç1to da DONATÁRIA.
Art. 5" - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta da

DONATÁRIA.
Art. 6°- a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em 30 de novembro de 2017.
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LEIN"l007,DE30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a desafetação e doação de bem público
independentemente de previa licitação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ.,
no uso e gozo de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vãrzea Alegre
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1" - Fica desincorporado da caregoria de bens públicos de uso comum do
povo e transferido para os de bens patrimoniais disponíveis do Munícipio, a área situada e
configurada na planta que segue anexada como parte integrante do presente projeto de Lei a

saber:
Uma área de terra localizada no i..'llóvel de propriedade do Munícipío de Várzea
alegre, objeto de Registro n° 1227 às fls. 27 do livro 2E de Registro Geral do Cartório de Notas e
Registros da Sede da Comarca de Vitrzea alegre-Ceara, com as seguintes confrontações:

--

AO NASCENTE: medindo 3J,69m (trinta e um metros e sessenta e nove
centimetros) e limita-se com imóvel de propriedade de herdeiros de Luiz Afonso
Diniz;
AO POENTE: medindo 29.75 (vinte e nove metros e setenta e cinco cemímetros)
e limita-se com rua sem denominação oficial a ser desmembrada pelo Município
de Várzea Alegre;
AO NORTE: medindo 19,50 (dezenove metros e cinquenta cent!metros) e limitase com árcy remanescente pertencente ao Município de várzea Alegre, CE;
AO SUL: medindo 13,70 (treze metros e setenta cerrtimetros) perfazendo uma
área de 521,50m' (quinhen!ps e vinte metros e cinquenta centímetros quadrados)
límitando-se com área remanescente pertencente ao Município de várzea Alegre,
CE.

Art. 2" - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar de forma
gratuita o bem público acima discriminado a empresa MARCIO BARBOSA DA SILVA l\1EMD GESSO, inscrita no CNPJ sob n• 20.l55.04S/0001-86 e no CGP n" 06.732.116-0,
atualmente com sede na Vila Cacilda, 171, bairro Betânia neste Município.
Art. 3"- A DONATÁRIA terá como encargo a utilização especifica do imóvel
para a implantação de sua sede e instalação do seu parque industrial.
Parágrafo único- A DONATÁRJA deverá concluir a construção e instalação do
seu parque industrial em 04 (quatro) anos a contar da data da escritura definitiva.
r
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Art. 4" - Em caso de destinação diversa, ou não obseJVação dos encargos e
condições previstos por esta Lei, bem como não observado o prazo estabelecido no parágrafo
único do artigo 3° desta Lei, o bem imóvel reverterá ao patrimônio pilblico, automaticamente,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação da DONATÁRIA

AI1. 5" - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta da
DONATÁRIA.

Art. 6"- a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em 30 de novembro de 2017,

DE CARVALHO
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LEIN" 100612017, DE 30DENOVEMBRODE2017.

Concede o '!\didonal do Incentivo de Mellioria
da Qualidade da As-sistência Fannacêutica IMQAF referente ao Programa de Qualificação
da Assistência Farmacêutica no Âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS do Munictpio De
Várzea Alegre.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA AELGRE-CE, ESTADO
DO CEARÁ,. no uso de suas atribuições legais, encaminha o referido projeto de lei
para apreciação e analise do legislativo:
Art 1", Fica assegurado em parcela única trimestralmente aos
profissionais constantes no anexo I desta Leio adicional de Incentivo de Melhoria

da Qualidade da As-sistência Farmacêutica - llviQAF no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde referente ao Programa Nacional de Qualificação da
Assistência. Farmacêutica (QUALIFAR-5US).
Art. 2°. Serão contentplados com o Incerttivo de Melhoria da
Qualidade da Assistência Farmacêutica- IMQAF, concedido pelo artigo anterior
desta Lei. os profissionais de saúde em pleno exercício de suas funções (Efetivos e
Contratados) da assistência Farmacêutica, conforme controle da Secretaria
Municipal de Saúde;..
Art 3°. Os pagamentos subsequentes que serão realizados sob forma
de incentivo obedecerão a distnbuição de valores espedficados no anexo I desta
·'

Lei;
Parágrafo primeiro - Farão jus aos pagamentos subsequentes
discriminados no anexo I desta Lei todos os servidores que cumprirem o Plano de
Trabalho da Assistência Farmacêutica anexo Il desta Lei;
Parágrafo segundo- os pagamentos sob fonna de incentivo cessarão
quando, sob qualquer motivo, o M:irrislt'rio da Saúde interromper o repasse do
QUALIFAR-5US e quando cessar a vigência do repasse dos valores.
Art 4°- O valor repassado pelo fundo será dividido da seguinte

forma:
Rua

Dep.

Luiz 0/adlio Correia, 153- Centro- CEP:63,54Q.OOO-

Várzil:g1E

"Várzea Alegre Terra do Amor Fiatemo"

-~-~

Governo de

VÁRZEA ALEGRE

I - 60% (sessenta por cento) serão divididos conforme percentual
estabeleddo no anexo I e couesponde o incentivo profissional;
H- 40% (quarente por cento) será para custeio.
Art. 5°. Esta Lei enfra em vigor na data de sua publicação, retroagido

seus aspectos financeiros a data de 01 de maio de 2017, revogadas as disposições
contrárias.
Paço da Prefeitura Mmridpal de Várzea Alegre Estado do Ceará, em 30 de
novembro de 2017.

JOSEHELDER

•

Rua Oep. Luiz

Ot~cm~

Com>ia. 153- e>mtro - CEPo03.540.000- Várzea Alegre/CE

"Vánea Alegre Terra do Amor Fraterno"

~~~~=::'~~~~~~~~

Govemo de

VÁRZEA ALEGRE

ANEXO I

Carga f Função

Quantidude

%Recurso

Farmacéutica

O>

12%

CAF

I

Farmácia 40hrs

,,
,,

Auxiliar
Auxiliar

Farmácia 20hrs
Auxiliar
Laboratório 20hrs

5,5%

04
'

02

'%

01

4%

Auxilfaf de SetViços
01
Gerois/CAF

4%

Diretor de Unidade

01

10%

Serviços de custeio

-

Valor total

10

40%
100%
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ANEXO R

PLANO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Coordenação da Assistência Farmacêutica, situada à Rua José Alves Feitosa, 409, Patos,
em Várzea Alegre- Ce.

1. Programa
1.1 Sistema de Gestão da As.sistênda Farmacêutica- HÓRUS;
2. Descrição do Objeto
2.1 Estruturar e Organizar os Serviços da A55istência Farmacêutica na Atenção Bâsica no
Âmbito do SUS e Implantar o Incentivo de· Melhoria da Qualidade da Assistência
Farmacêutica -IMQAF.
3. Justificativa da Proposição
3.1 Necessidade de garantir uma lr"Jfraestrutura ffsica adequada à Central de
Abastecimento Farmacêutico e Farmácias nas Unidades do SUS relacionadas à Atenção
Básica, garantir mobiliário e equipamentos, desenvolver ações de educação continuada
voltada à qualificação dos recursos humanos, visando ofertar a população Serviços
Farmacêuticos de qualidade e tornar as aç5es de saúde no SUS mais resolutivas.

'

3.2 A Cooperação FlnarJceira tripartite, Governo do Estado, Governo Municipal e Governo
Federal,__,é fundamental, pois cofltribuem par~ a manutenção das condições sanitárias de
~rmazenagem e estocagem dos medicamentos e a qualificação de recursos humanos da
assistência farmacêutica básica.
3.3 O Programa de Qualíficação da Assistência Farmacêutica rJO Âmbito do SUS QUAUFAR-SUS, regulamentado pela Portaria NR 1.214, DE 13 DE Junho de 2012, promove
a trarJsferêncla de recursos para o eixo estrutura-por meio da Portaria N9 1.215, DE 13 DE
Junho de 2012, sendo a coordenação da Assistência Farmacêutica Municipal, a
responsável pelo desenvolvimento e aplicação de Ações e Serviços Farmacêuticos, com a
pretensão da manutenção do recurso federal.
3.4 A Portaria NQ 271, DE 27 de Fevereiro de 2013, que Institui a Base Nacional de Dados
de Aç?es e Serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados,
cronograma de envio referente ao Componente B~sico da Assistência
fluxo

e

Rua Dep_ Luõz Otacfffo correia, 163- c;,ntro - CEP:63_540.f!OO - Vá,.,,_ A/eg,.,;cE

"Várzea Alegre Terra do Amor f!ratemo"
~

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
G•IJhJeJe do 1'•4<ito

Farmacêutica no êmbito do SUS, sendo a alimentação regular, contínua e interrupta dos
dados no Sistema Hórus, o meio para o envio de informações quanto ao registro de
entradas, saídas e dispensações dos medicamentos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica. Sendo assim, deve ser assegurada a conectividade para a não interrupção
da transmissão dos dados a que se refere a portaria citada.
3.5 Implantar o Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência Farmacêutica IMOAF. Os profissionais que atuam na área da Assistência Farmacêutica farão jus ao
Incentivo do QUALIFAR"SUS (IMOAF) mediante avaliação, acompanhamento e
cumprimento dos critérios e das metas determinadas.

4. Objetivos
4.1 Garantir uma infraestrutura física adequada a Central de Abastecimento Farmacêutico

e Farmácias do SUS relacionadas à Atenção Básica;

4.2 Desenvolver ações de educação continuada voltada à qualificação dos recursos
humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;
4.3 GarantJr mobíliário e equipamentos, incluindo os de tecnologia de informação e
comunicação, dentre elas a conectividade, para manutenç§o da utilização do sistema
Hórus e transmissão de dados para o Ministério da Saúde, em quantidade suficiente para
um suporte adequado as ações de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

4.4 Incluir funcionários e envolvidos na gerencia e coordenação das Ações e Serviços da
Assistência Farmacêutica Municipal ao Programa de ln"centlvo de Melhoria da Qualidade
da Assistência Farmacêutica -IMOAF.
5. Metas
5.1 Garantir a lnstituciçmalização da Assistência Farmacêutica 11a Secretaria Municipal de
Saúde;
5.2 Garahtir as Boas Práticas de Armazenagem e Estocagem, conforme legislação sanitária
vigente;
5.3 Garantir a realização de ações de edUcação continuada para profissionais de saúde e
comunidade visando~ promoção do Uso Racional e Adequado de Medicamentos;
5.4 Garantir que 100% (cem por cento) dos recursos repassados sejam gastos
exclusivame11te para adequação de espaço f[sico, aquisição ·de mobiliário e
equipamentos, e gratificaçlles de acordo com metas alcançadas e ações de educação
continuada voltada à qualificação dos reclj[sos humanos para a Assistência Farmacêutica,
conforme o regimento do Programa de Incentivo da Melhoria de Qualidade da Assistência
Farmacêutica, indicadores e metas -IMQAF (ANEXO 1).

I
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7. Ações

7.1 Fixar o valor mensal equivalente a R$1.200,00 do recurso de custeio proveniente do
Programa QUALIAR SUS, para imPlantação do IMOAF, conforme os pré-requisitos
discriminados;
7.2 Constitui pré-requisito para o pagamento do IMQAF, a obrigatoriedade no
cumprimento da carga horária minima estabelecida pelo munidpio, para os proftssionais
que atuam na Área da Assistência Farmacêutica;

7.3 As metas e indicadores utilizados para o monitoramento e avaliação serão traduzidos

'

em planilhas, extraídas do banco de dados do· Sistema HÓRUS - Sistema Nacional de
Gesf.io da Assistência Farmacêutica;

7.4 Além do estabelecido para cumprimento pela equipe da Assistência Farmacêutica
constante do anexo 11, também será obrigatório para o recebimento dos valores
financeiros correspondentes ao Incentivo de. Melhoria de Qualidade da Assistência
Farmacêutica -IMQAF, constantes no anexo I, as seguintes providências/metas:
a) Entrega regular dos mapas, formulários, relatórios e outros documentos
definidos pelas coordenações

munidp~is, est~duais

e Ministério da Saúde;

b) Execução de 100% das progr~mações relacionadas à Assistência Farmacêutica;
c)

Monitor~mento

ininterrupto da utilização de medicamentos pelo Sistema

Hórus
d) Participar em 100% das ações de Promoção em Saúde que envolva a

'

Assistência Farmacêutica;

.·e) Abastecimento

regular e pontual de medicamentos e produtos para as

Unidades de Saúde;
f} Controle diário da temperatura nas geladeiras, ambiente e umidade;

g) Controle de perdas de medlcamentqs e produtos para saúde;
h) Organizaç~o dos medicamentos e produtos para saúde nas prateleiras

indicadas;

INDICADORES DA ASSIST~NCIA FARMACÊUTICA PARA O REPASSE DE
INCENTIVO FINANCEIRO COM O RECURSO DO QUAliFAR-SUS
Rua Dsp. Wiz Ot~cmo Correia. 153- Cenlm- CEP:63.540-000- Várz..., AJegreJCE
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INDICADORES DE PROCESSO

•
1. Existência de Procedimentos Operacional
Padr~o ou Normas Técnicas;
2. Existência da Relação MLmiclpal de Medicamentos Essenciais- REMUME;
3. Existência do Cartão de Identificação do Usuário da Assistência Farmacêutica

Descentrallzação do Sistema do HÓRUS, para as Farmácias em Unidades de Saúde;

4.

S. Percentual de Faltas de Itens Padronizados;
6. Avaliaç;ão de Necessidade e Demanda Quanto a Utilização de Medicamentos

Básicos;

INDICADORES ASSISTENCIAIS

1. Monitoramento da Dispensação de Medicamentos pelo Sistema Hórus na Unidade

de Saúde;
2. Percentual de Medicamentos não Dispensados por Falta na Farmácia Básica;
3. Percentual de Receitas Contendo Itens não Padronizados;

4. Percentual de Pacientes Componente Especializado da Assistência

Farma~utica

Acompanhados;
5. Percentual de P;;lcientes lnsullnodependentes, Tuberculose e Hanseníase

Acompanhados;

·'

6. Percentual de

Participaç~o

7. Pesquisa do Perfil de

em Ações de

Utilizaç~o

JOSÉ HELDER

Promoç~o

em Saúde;

de Medicarnentos;

"
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LEl N" 1005, DE 30 DENOVEi\1BRODE2017.
Concede o Adicional de Jncentivo ao Trabalho de
Qualidade PQA-VS aos profissionais da Vígüància em
Saúde, Vigilância Sanitária e Agente de Combate às
Endemias do murúcípio de Várzea Alegre!CE referente ao
Programa dt:: Qualíficaçito das Ações de Vigilância em
Saúde (PQA-VS).

O PREFEITO MUI\'ICIPALDE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo; Faço saber que a Câmara
Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e snnciono a seguinte Lei:
Art. ! 0 - Fica instituído o Incentivo de Trabalho denominado PQA-VS, destinado
aos profissionais que compõem à Vigüância em Saóde, Vigilância Sanitária e Agente de
Combate ás Endemi~s no Municlpio de Várzea Alegre- CE, com recursos financeiros advindos
do ciclo referente oo ano de 2016 do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em
Saúde (PQA-VS).
Art. 2° - Serão contemplados com o Micional de Incenti....-o ao Trabalho de

Qualidade- PQA-VS, concedido pelo artigo anterior desta Lei, rodos os profissionais de saúde
em exercício de suas funções {efetivos, contratados e comissionados) e que desempenharam suas
funções no exerci cio do ano de 2016, confonne controle da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1". O incentivo descrito no caput somente será dividido aos servidores ativos do
pcriodo de 2016 e que eontinuem desempenhando alguma função na municipalidade, não se
incorporando aos vencimentos do profissional
~

§ 2". O Incentivo de Trabalho PQA-VS está desvinculado do reajuste dos
vencimentos dos servidores municipais.

§

3~.

Para cumprimeD.to desse artigo, a Secretaria Municipal de Saúde
disponibilizará as condições necessãrias para os trabalhos das equipes.

§ 4". O Incentivo de Trabalho PQA-VS será dividido e repassado aos servidores a
que tem direito .. na folha de pagamento ao efetivo repasse oriundo do Ministério da Saúde ao
Fundo Municipal de Saúde de Várzea Alegre- CE.

Governo de
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Art. 3°- Farão jus ao Incentivo de Trabalho PQA-VS os servidores descritos no

ANEXO L
Art. 4° - Os valores referentes ao Incentivo de Trabalho PQA- VS serão atribuídos
função do alcance das metas de trabalho, trabalho da
aos servidores que a ele fazem jus
Equipe Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Agente de Combate às Endemias.

em

Art. 5' - Os valores a que se refere o artigo anterior serão rateados em sua
totalidade, ou sejU, 100% (cem por cento) do valor do repasse em partes iguais a todos os
servidores que fazem jus ao incentivo.
Art. 6'- Esta Lei autoriza o rateio do incentivo referente ao ciclo anual de 2016,
perdendo sua eficácia para os ciclos posteriores.
Art. 7' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em corrtrário.

'

Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, em30 de novembro de 2017.

JOSÉHELD~Mc)DECARVALHO
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ANEXO I
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CARVALHO
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LEI N° 1004!2017, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

INSTITUI DE FORMA OFICIAL O DIA DO
CREDIARISTA EM VÁRZEA ALEGRE-CE E
ADOTA OUTRAS PROV\DtNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ
no uso de suas atribuições legais e em pleno exercicio do cargo;

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alégre aprovou e eu
promulgo e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica Instituído de forma oficial o dia do Crediarista em Várzea Alegre-CE, na
data de 23 de dezembro.

Art. 2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/C E, em 30 de novembro de 2017.
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LEIN" 1003,DE29 DE NOVEMBRO DE2017

Modifica a Lei Mumcipal n" 9891201_7 de 18 de
setembro de 2017. que concede subvenção à Federação
das Associações do Município de Várzea Alegre FAMUVA, e dá outras pravidênczas.

O PREFEITO I\'IUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEAR!Í.
no uso de suas atribuições legais e em pleno exercicio do cargo;
Faço Saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1'. O art_ 1" da Lei n" 989 de
seguinte redação:

~8

de setembro de 2017, passa a vigorar com a

...................................................................................................................................
~Art

l"- Fica autorizado ao Poder Executivo do Município de Várzea Alegre a
conceder à FEDERA CÃO DAS ASSOCIACÕES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA
ALEGRE- FAMUVA, inscrita no CNPJ sob o n" 06.205.072/0001-51, subvenção
social no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), destinadas ao apoio das
atividades da citada instituição''

Art. 2'. O art. 4' da Lei n" 989 de 18 de setembro de 20 17, passa a vigorar com a
seguinte redação:
............

........................-- ........... ....................................................... ..
"Art. 4"- A transferência dos recursos da subvenção social objeto desta Lei, darse-á em parcelas definidas conforme decreto do Poder Executivo_"
""""'"""'""'

._

Art. 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, rewgadas as
disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de Várzea Alegre/CE, em 29 de novembro de 2017.
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lEl N~ 1002, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

Altera a redação do Anexo l da Lei Municipal n" 991/2017

"Dispõe sobre a Instituição, no âmbito da Secretaria
MwUcipal de Saúde, a gratificação de incentivo por
exercido de Serviço de Saúde aos Servidores e dá outras

I

providâncias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA AELGRE-CE, no uso de suas
atribuições legais, encaminha o referido projeto de lei para apreciação e analise do legislativo:
Art 1"- Fica acrescido a referida lei

a grotificação de 10%( dez por cento) dos

vencimentos base da categoria motorista categoria B.

Art 2'- Fica modificado o anexo I da Lei em epígrafe, passando a ter a seguinte

ANEXO I

Art. 3°- Os demais dispositivos constantes na Lei lvfunzcipal de n" 991 de
0311012017, permaJJecem inalterados.

R~.~a D~p.

1
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AJt 4"- Esta 1'1J entra em vigot na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de VárzeaAlegre/CE, em 28 de novembro de 2017.

JOSEHELDER
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LEI N° 100112017 DE 2{ bE NOVEMBRO DE 2017

INSTITUl
A COMENDA ANA
ALVES
BEZERRA, CONHECIDA COM ANA PRETA,
OU
MÃO
ANA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ
no uso de suas atribuições legais•e em pleno exercício do cargo;

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu
promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°- Fica Instituída a COMENDA ANA ALVES BEZERRA, conhecida com ANA
PRETA, ou simplesmente MÃE ANA com a Câmara Municipal de Várzea Alegre
homenageará anualmente 04 (quatro) pessoas, homens e/ou mulheres- que tenham
tido notório destaque, no distrito de Canindezinho, nos campos de atividades contidos
no artigo subsequente.
Parágrafo Único- Entende-se que o agraciado tenha acima de tudo, através do seu
trabalho nos diferentes campos de atividades, - seja público ou privado - dado
demonstrações de serviços prestados pelo engrandecimento do distrito de
Canindezinho.
Art 2° - A Câmara Municipal de Várzea Alegre escolherá homens ou mulheres, que
tenham tido notório destaque em um dos seguintes seguimentos: DA EDUCAÇÃO, DA
CULTURA DA POLÍTICA, DO ESPORTE, DA SAÚDE, DAS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS.
Art. 3° - A Câmara Municipal de Várzea Alegre escolherá em Sessão Especial
convocada para este f1m por votação secreta 04 (quatro) nomes indicados pelos
vereadores e/ou entidades diversas, manifestando através de requerimento, atendendo
aos preceitos regimentais.
~

Art. 4°- A outorga da Comenda "ANA ALVES BEZERRA, conhecida como ANA PRETA
ou simplesmente MÃE ANA" será feita anualmente em Sessão Solene da Câmara
Municipal de Várzea Alegre, no dia 03 de agosto. data em que a homenageada fazia
aniversário.
Art. 5° - No primeiro ano em que as 04 (quatro) Comendas serão concedidas, uma
delas será em homenagem "post mort' á varzealegrense ANA ALVES BEZERRA,
conhecida ANA PRETA ou simplesmente MÃE ANA, representada por familiar.
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Art. 6° - A Comenda "ANA ALVES BEZERRA", conhecida como ANA PRETA, ou
simplesmente MÃE ANA, será simbolicamente representada na forma física por 01
(um) troféu e 01 (uma) placa.

Art. 7" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiç6es
em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, em 21 de novembro de 2017
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LEI N". 1000/2017, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Denomina rua
providências.

que

indica

e

adota

outras

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA-ALEGRE, ESTADO DO
CEARA no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo;
r

Faço saber que a Câmara Municipal de
promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art 1"

Vár~_ea

Alegre aprovou e eu

~Fica

denominada de FRANCISCO MARQUES DA COSTA, a
rua que fica paralela as ruas Manoel de Souza Bezerra (Souzinha) e Pedro
Clementino do Nascimento (Pedro de Lourival) e perpendicular com a rua Maria
Hilma Leandro, localizada no bairro Serrinha.

Art. 2" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PaçO da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE,
em 13 de novembro de 2017.
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Dispõe sobre a atteração e revogação da Lei
W 37812002, e institui nova legislação que trata
da Contribuição para Custeio da Iluminação
149-A da
Pública prevista no artigo
Constituição Federal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, Estado Ceará, nos
' Câmara Municipal aprovou e ela
termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que a
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1". Fica instituída, nos termos do art 149-A da Constituição Federal
de 1988, a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- CIP, devida
pelos consumidores residenciais e não residenc1ais que mantenham ngação regular ao
sistema de distribuição de energia elétrica e por proprietários de lotes não edificados,
destinada ao custeio dos serviços de iluminação pública.
'

§ 1° Considera-se serviço de ilumifiaçáo pública aquele destinado a
iluminar vias, praças, passarelas, jardins, abrigos de usuários de transporte coletivo e
logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum e livre acesso,
inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de
valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas, assim como de
atividades acessórias de instalação, operação, manutenção, remodelação,
modernização, eficientização e expansão da rede de iluminação públiCa, serviços
correlatos e despesas havidas para consecução do objetivo.

§ 2" São~ contribuintes da CIP os proprietários, titulares do domínio ou
possuidores, a qualquer título, da unidade imobiliária, tanto na área urbana como rural,
edificadQ ou não.

§ 3° A contribuição incidirá sobre a prestação de serviços públicos de
iluminação pública. efetuada pelo Município no ámbito de seu território.
Art. 2° Para os imóveis ligados a rede de energia, as alíquotas de
contribuição são diferenciadas conforme faixas de montante de consumo mensal
medido em kWh (quilowatt-horá) e da classe da unidade imobiliária autônoma e
aplicadas sobre a tarifa vigente de iluminação pública, indicadas conforme tabela a
seguir:

CLASSE RESIDENCIAL
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Consumo Mensal- kWh

Percentuais da Tarifa de IP

CLASSE
COMERCIAL,
CONSUMO
PROPRIO
(0\STRIBU!DORES
E
CONCESS!ONARIAS DE ENERGIA), INDUSTRIAL, SERVIÇOS E TODAS DEMAIS
ATIVIDADES

Cons!.lmo Mensal - kWh

O a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 150
151a200
201 a 250
Rua~

Percentuais da Tarifa de IP

2,00%
3,00%
4,00%
5,50%
6,50%
8,00%
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§ 1° A tarifa referida é aquela publicada por meio de resoluções pela
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica para iluminação pública (Tarifa B4a),
por MWh (megawatt-hora) para a concessionária de serviço público de distribuição de
energia que atua no Município e sem acréscimos,.de tributos (ICMS, PIS e COFINS).

§ 2° Os valores de CIP sofrerão reajustes sempre e na mesma proporção
em que ocorrerem reajustes nas tarifas publicadas pela ANEEL
§ 3° A cobrança incidirá sobre todas as classes/categorias de unidades
consumidoras descritas em Resoluções da'~Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL ou órgão re~;ulador que vier a substituí-la.

Art. 3° Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar
a Contribuiçãp na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor total do
tnbuto arreCC;ldado pera e conta do Tesouro Municipal especialmente designada para
tal fim, nos termos flXados em regulamento.

§ 1° A falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo
responsável tributário, nos prazos previstos em regulamento, e desde que não iniciado
o procedim'e11t0 f1sca\, implicará:

I -a incidência de multa moratória, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da Contribuição, até o limite de
20o/9 ~(vinte por cento};

.
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H - a atualização monetária do débito, na forma e pelo índice
estabelecidos na lei complementar n°. 601/201 o, d~ 08 de fevereiro de 201 O.

§ 2° OS' acréscimos a que se refere o§ 1° deste artigo serão calculados a
partir do primeiro dia subsequen!e ao do vencimento do prazo previsto para o repasse
da Contribuição até o dia em que ocorrer o efetivo repasse.

§ 3" Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
iniclado o procedimento fiscal, a falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição
pelo responsável tribótário, nos prazos previstos em regulamento. implicará a
aplicação, de ofício, da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da Contribuição
não repassada ou repassada a menor.

§ 4" Fica o responsável tributário obrigado a repassar para a conta do
Tesouro Municipal o vaJor da Contribuição, multa e demais acréscimos legais, na
conformidade da legislação, quando, por sua culpa, deixar de cobrá-la na fatura de
energia elétrica.
§ 5° Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia
elétrica, a concessionária deverá corrigir o valor da Contribuição, na forma e pelo índice
de COtTeção estabéleéldos na lei complementar n°. 601/2010, de 08 de fevereiro de
2010.

§ 6° O responsável tributário deverá enviar mensalmente ate o dia 30 do
mês seguinte ao recebimento da CIP, relatório em formato digital do cadastro dos
contribuintes da CIP e da unidade consumidora completo e atualizado, devem constar
no cadastro o nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço completo dos contribuintes
adimplentes e inadimplentes com os valores individuanzados da CIP, a classe tarifaria,
o consumo em kwil e demais informações dos contribuintes a critério e sempre que for
soncitado pela Secretaria Municipal de Finanças .

•

§ 7Q Apflca-se à Contribuição, no que couber, a legislação do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

·'

Art. 4" - Em caso do imóvel não edificado e não ligado a rede de energia
elétrica, o valor da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- CIP
corresponderá a um valor em unidadeAiscal vigente do municfpio, tomando por base a
testada linear dos imóveis e em razão de suas características e destinação, de acordo
com a tabela abaixo, sendo a cobrança efetuada juntamente com o lançamento anual
do JPTU e obedecendo critérios para pagamento, penalidades e prazos legais
estabelecidos para aquele imposto municipal.

I
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Art. 5" - O Município fica obrigado a constituir o Fundo de Iluminação
Pública- FUNDIP- e a Comissão de Administração e Fiscalização deste Fundo, para
fiscalizar e administrar os recursoS provenientes da contribuição, vinculados ao custeio
do serviço de iluminação plib!ica, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder
Público no prazo de 90 (Noventa) dias.
Art-. 6°- Aplicam-se à CIP, no que couber, as normas do Código Tributário
Nacional e legislação tributária do Municipio, inclusive aquelas relativas às infrações e
penalidades.
Art. 7°- Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Art. 8° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de noventa dias após sua publicação.

Paço da Prefeitura de Várzea Alegre/CE, em 10 de novembro de 2017.

<

<<

~

JOSÉ HELDER}IJÍ

•

D

· ARVALHO
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LEI N° 998/2017 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017

Altera a lei n° 60112010, de 8 de fevereiro de 2010Código Tributário Municipal,
em razao de
modificações feitas ha lei Complementar Federal no
116, de 31 de julho de 2003, pela Lei Complementar
Federá! 'no 157, de 29 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, usando das
atribuições que lhes são conferidas por Lei, FAZ SABER qu?S Câmara de Vereadores
de Várzea Alegre, Estado do 6eará, aprovou e promulgou a seguinte lei
Complementar que altera os Artigos 26 até o Artigo 36 do Código Tributário Municipal,
Lei Complementar W 60112010 de 08 de fevereiro de 2010, os quais passam a ter a
seguinte redação em razão das modificações feitas na Lei Complementar N° 116/2003,
•
•
pela Lei Complementar N°157, de 29 de dezembro de 2016. Esse projeto também
altera e substitui a tabela l\ (Préstações de Serviços), a qual segue em anexo ao
presente projeto.

Art. 2~ O Imposto Sobre Serviços, de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviçOs
constantes da lista~ anel$, ainda que _esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
"

§ 19. O impciStojncide também sobre o serviço proveniente do exterior do Pafs ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 2g Ressalvadas as exceçõe& expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados não ficam sujeitos ao. Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação
de Merce.dorias e Prest~ções de ~e_rv1ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - , ICMS,' ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias.

•

§ 3" O imposto de que trata esta Lei Complement01r incide ainda sobre os serviços
prestados mediante a utiliZ8çáo 'de bens e serviços púbiícos explorados
economicamente mediante autorizáção, permissão ou concessão, com o pagamento
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final dq serviço.
§ 4" A incídêncla. do imposto não depende da denominação dada ao serviço
•
prestado.
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Art. 272 O imposto não incide sobre:
1- as exportações de serviços_ para o exterior do Pais;

li - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

111 - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações
de crédito realizadas por inl'%tituições financeiras.
Parâgrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja
feito por residente no exterior.
Art. 28-º- O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a ){")01, quando o imposto será
devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domic.iliado, na hipótese do§ f< do art. 12 desta lei
Complementar;

11 - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas
dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

e

outras estrutura·s, no caso

!I! -da execução_da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19
da lista anexa;

·'

IV- da demolição, no caso dos seryiços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
V- das edificações em geral, estradas, pontes, portos
serviços descritos no subitem 7.05 da fista anexa;

e congêneres,

no caso dos

V! - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitas e outros resíduos quaisquer,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
VIl - da execução da limpeza, manuterJção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, _,chaminés, piscinas., parques, jardins e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subjt<Jm 7.1 O da lista anexa;
Rua
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VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX - do controle e tratamento do afluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista
anexa;

X- (VETAbO)
XI -

(VETADO)

XI! - do floreslamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo,
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento.. de árvores, sjlvicullura, exploração
florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de
florestas para quaisquer fíns e por quaisquer meios;
XIII - da execução dos serv·rços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV- da limpeza e
lista anexa;

drag~gem, •no

caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da

XV- onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos
no subitem 11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens, dos .semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados
ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII - do armazênamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do
bem, no caso dos serviços descritos nó subitem 11.04 da list<J anexa;
·'

XVJII - da_ execução dos ser'1ços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13,
da lista anexa;
XIX • do Município on.de está sendo executado o transporte, no caso dos serviços
descritos peJo item 16 da lista anexa;'
XX - do es'i.abeleclll}ento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.05 da lista anexa;

Ru~ ~p.
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da feira, exposçao, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.10 da lista anexa;
XXI -

do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista snexa.
XXII

-

XXIII- do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXIV - do domicilio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas

administradoras de cartão de ~crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

XXV- do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.
§ 1º- No caso dos serviços a que se refere o subltem 3.04 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo
território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes. cabos, dutos e condutos de
quslquer natureza, objetos de locaçãO, sublocação, arrendamento, direito de passagem
ou permissão de' uso, compartilhado ou não. •
§ 2º- No caso dos serviços a q'ue se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo
território haja extensão de rodovia explorada.

§ 32 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento
prestador nos serviços executados ~m
. águas
. marítimas, excetuados os ser-.riços
descritos no subitem 20.01 .
§ 4~ Na hipótese •de descumprimento do disposto no caput ou no§ 12 , ambos do
art 33g-8- desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento
do tomador ou intermediário do $e~Yiço ou, na falta de estabelecimel"lto, onde ele
estiver domiciliado.
Art. 29g Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividacl@~de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que
configure unidade econÔmica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agêncla, posto de atendim!inlo, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quajsquer outf'as que venham a ser utilizadas.
Art. 302- Contribuinte é o presta~dor do serviço.

Art. 31g Os Municfpios
_,
.,e o Distrito

Feder<;~!,

mediante lei, poderão atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo cr\Wito tributário a t~rceiraoopessoa, vinculada ao fato
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gerador da respectiva obrigação, exciuindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 12 Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento
integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido
efetuada sua retenção na fonte.

§ 2.9. Sem prejuízo do disposto no_caput e no§ 1.9.deste artigo, são responsáveis:
1- o tomador ou intermedíário-Oe serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do Pais;
11 - a pessoa juríd1"ca, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.Qi+, 7.05, 7.09, 7 :tO, 7.12, 7.14, 7 .15, 7.16,
7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.
Ul - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou
isenta, na hipótese prevista no § 4~ do art. 3º desta Lei Complementar.

'

§ 32 No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do
imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica
ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este.

§ 42 No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e

r

débito, descritos no subilem 15.01,' os terminais eletr6nicos ou as máquinas das
operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicíüo do tomador do
serviço.
4

Art.,32º- A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
'
§ 1º Quando os seJViços des.crltos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem
prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporCional,
conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer
natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada
Município.

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos SeJViços previstos nos itens
7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Cot1)plementar;
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§ 32 (VETADO)
Art. 33Q As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serv~os de Qualquer Natureza
são as seguintes:
1- (VETADÓ)

li- demais serviços, 5% (cinco por cento).

Art. 33.2...A. A alíquota mínima 'do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é
de 2% (dois por cento).

§ 1g O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de
crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da aliquota
mínima estabelecida no caput, exceto para ôS serviços a que se referem os subitens
7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

§ 2º- É nula a lei ou o ato do Município du do Distrito Federal que não respeite as
disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço
prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde
está localizado o prestador do serviço.

§ 32 A nulidade a que se refere o § 22 , deste artigo gera, para o prestador do

•

serviço, perante o Municlpio ou o Distrito federal que não respeitar as disposições
deste artigo, o direito 'à restituição do valor efetivamente pago do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei nula.
Art. 34~ Entende-se como profi~sional autônomo todo aquele que presta
serviço sem auxmo de terceiros, a domicilio ou em estabelecimento não
caracterizado como empreso\à. assim compreendido:

a) Profisslonal autônomo de nível superior, aquele que é graduado em escola
superior ou a estes equiparados por Lei, e que se acha devidamente
reflistrado, no órgão de fiscalização respectivo, e, realiza trabalho pessoal de
caráter técnico, científico, ou artístico relativo à profissão;
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b) Por profissional de nível médio,,!ôdd aquele que exerce a profissão técnica de
nível de ensino do segundo grau ou a estes equiparados;

c) Profissional de nível primário, todo aquele não compreendido nos incisos
anteriores, ou são inscritos em sindicatos de sua respectiva categoria
profissional, ou associações assemelhadas

Art. 352 Considera-se SocJedade de Profissionais, a agremiação de trabalho
formada por profissionais l1bera[s dE) uma mesma categoria, para prestação de
serviços.
Parágrafo único. Equipara-se, também ao contribuinte a pessoa jurídica ainda que
imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04,
7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.11:, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da
lista prevista no Art. 42.
Art. 313-º- Esta
- Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
~

Art. 36°-A Ficam revogadas as dispoSições em sentindo contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea AlegrefC~, em 26 de outubro de 2017
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LEI N° 1012, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Institui Unidade de Controle Interno da
Câmara Municipal de Várzea Alegre- e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ no uso de
suas atribuições legais e em pleno exercício do car!)'o;
Faço Saber que a Câmara Mtuúcipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1'- Fica instituida a Unidade
Alegre.

Je Controle Interno da Câm<:ra Municipal de Váizea

Artigo 2'- A Unidade Órgão de Controle Interno-da Câmara Municipal possui as seguinte.<;
finalidades:
I- representar a Câmara Municipal junto ao Tnbunal de Conta<: dos Municípios, Tribunal de
Contas do Estado do Ceará. Tribunal de Contas da UniãO, Ministério Público, Poder
Judiciário e Poder Executivo em todas as suas diligências, inspeções e auditorias;
li - realizar auditorias nag contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios,
certificados de auditoria e pareceres. consignando quaisquer irregularidades constatadas,
indicando medidas para correç!o das f~lhas encontradas;
IU- i.nstawar tomada de c~mtas, sempre que tiver couhecímento de ato que der causa a perda,
extravio ou outra irregularidade que resulte:ou possa resultar dano ao erário;

.

.

IV - audi{ar as áreas contábeis, de corilpms, material, almoxarifado, licitações, patrimônio,
transporte e serviços gerais;
V - auditar sistemática ou isoladamente os registros oontiibeis e complementares, em
confronto com a documentação que os originou;

VI - fiscalizar a observância de Leis, Decretos, Instru0w;. Regulamentos, Resoluções,
Ordens de Seni.ço, Portaria:; e demais atos legais;
VII- verificar prévia, oo.noomit:L'lte e subseq'uentemente.,
orçamentária;

a'legalidade dos atos de execução
_,

VIII - adotar providências com vista á instauração de tomada de contas especial para
apuração dos fatos, identificaç/io dos responsáveis e quantificação do dano, quando diante da
Rua DetJ. Luiz Oladlio Correia. 1.53- ~ntro - CEP.; 63.540·000- Várzea Alege- CE
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omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplícação de quaisquer beneficios
fiscais ou de renúncia de receita, de que resulte dano ao erário, sob pena de responsabilidade
solidária;
IX- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas
de governo e dos orçamentos respectivos;
X - cumprir as nonnas estabelecidas por Auditoria &terna. detenninadas pelo órg!to na

esfera estadual, notadamente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
XI - auxiliar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo :Municipal, no exercício de

sua miss[o institucional;
Xll - examinar e certificar a legalidade e vemcidade dos atos inerentes a realizações de
despesas;
XIII - cuidar para que seja observada a legislação Financeira, Licitatória, Administrativa,
Tributária e contratos pertinentes a obras, serviços e compras da Câmara Municipal;
XIV - emitir pareceres em processos licitatórios, indicando a dotação orçamentária para
acudir aquelas despesas;
XV- exercer o controle das operações de crédito, avais e g<~mntias, bem como dos direitos e

haveres do Município, que necessitem de prévia autorização legislativa municipal;
XVI- analisar os processos de concessão e prestação de contas de Adiantamento, Subvenção
e Diárias, emitindo parecer conclusivo acerca dà legalidade e demais aspectos formadores do
processo;
XVII- pronunciar-se quando das verificações, elaboradas pela Cil.mara Municipal, dos limites

de despeSa previstos na Lei Complementar n° 101!2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
XVIII- realizar todas as atividades inerentes ao órgão de Controle de Controle Interno, com

o fim de atender o disposto na Lei Complementar n° 10112000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);
XIX- vwificar o cumprimento do cronograma fisico-financeir.? dos contratos e tomar as

providências necessárias ao fie\ cumprimento dos pmzos e metas estipuladas uos documentos
•
•
pre,'lamente
aprov:i.dos;
XX- acoropanhar e orientar a implantação ou modificaçiio de métodos e procedimentos que
visem racionalizar o trâmite processual interno;

XX(- avaliar a suficiência e eficácia dos meios estabelecidos para a eficiente utilização dos
recmsos do Legislativo MllllÍcipal;
Rm> Dep. Luiz. Otacmo CrJrreia, 193- Centro- CEP,: 63: 540-000- Várz;ea Alé(Je- CE
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XXII- emitir parecer sobre as contas prestadas pelos Responsáveis;
XXIII - verificar a confiabilidade dos registros, relatórios e outros tipos de dados
administrativos e operaciunais utilizados na execução das atividades do Legislativo;
XXIV - emitir pareceres para dirimir dúvidas na interpretação e aplicação de normas,
sistemas, oficios e consultas formuladas;
XXV- proceder uma total interação com os órgãos de controle do Poder Executivo, a fim de

consoiidar informações as quais serão prestadas quando do encaminhamento de documentos
aos Tribunais de Contas e órgão judiciais;

XXVI- dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidâria;
§ Único- O Controlador Interno ficará responsável pela gest1io do Portal da Transparência.
Artigo 3° - A Unidade de Controle Interno tem sua estrutura composta pelo cargo abaixo,

sendo que o mesmo será remunerado por sua função gratíficada:
I - Controlador Interno - tem suas atribuições previstas no artigo 2o da presente Lei. e pelo
exerclcio da funç1io gratificada, em cargo comissionado e fará jus ao recebimento de uma
vantagem pecuniária, devido somente durante o período de exerclcio aquela, no valor de
1.450.00 (um mil e quatrocentos e cinquentas reais).
Artigo 4° - O Controlador Interno atuará com independência funcional M ,desempenho de

suas atividades, sendo-!lw franqueado acesso a quaisquer documentos, contratos. informações
e bancos de dados indispensáveis ao bom desempenho da função de con:troladoria interna;

•

'

Artigo 5Q - O Controle Interno da Câmara Municipal deverá atuar de forma harmônica e

interativa com a Comissã.ÕPermanerrte de Controle Intern..o l\1unicipal;

'

Artigo 6° - O Controlador Interno a.ssif\a{á
' conjuntamente com o Presidente da Câmara
Municipal de Várzea Alegre, bem como d Resporu;ável pela contabilidade o Relatório de
Gestão Fiscal;
I '
,
Artigo 7° - O Controlador Interno providenciará a divulgação da exe<;ução orçam.entaria da

Câmara Municipal junto aos mulúcipes e demais interessados, preferencialmente por meio
eletrônico;
Artigo &" - O Controlador Tnterno' receberá tl;cina:mentos específicos, devendo
obrigatoriamerrte participar de cursos voltados para a controladoria interna. bem como outros
que sirvam para a otimização do;; trabalhos, tais como de atualização em informática, gestão e
outros;
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Artigo 9" - O Controlador Interno será nomeado por meio da Portaría do Presidente da
Câmara Municipal de Várzea Alegre, sendo que seu mandato deve ser coincidente com o
periodo de vigência do mandato do Presidente da Câmara que o nomeou, ficando
impossibilitado de ser destítuído de sua função durante este período;
Artigo lO- As despesas decorrentes da aplicação do presente diploma legal correrão á conta
de dotações orçamentárias próprias;
Artigo 11- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

r

Paço do Municlpio de Vánea Alegre, Estado do Ceará,
em 26 de dezembro de 2017.
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TABELA 11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Oescrlçao dos Serviços
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como bulas, rótulo~. etique:;tas, caixas, csrtuchos, embalagens e manuais técnicos e d
illStru ão, uando ficarão sujeitos ao ICMS.

'
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de cerUdão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
embalaumento, conservação ou restauração de
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LEI N°. 99712017, DE 26 DI;: OUTUBRO DE 2017.

Denomina rua que indica e adota outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, no uso de suas atribuições
legais e em pleno exercício do cargo;
Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art.1°- Fica denominada de JOSÉ BENTO DE SOUZA, a rua que fica
paralela à rua Estudante Maria Hllma Leandro e perpendicular à rua Pedro
Clementino do Nascimento, localizada no bairro Serrinha.

Art. 2° • Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA P!3EFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE,
EM 23 DE OUTUBRO DE 2017.
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LEI N° 996, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
Institui redutor excepcional a ser aplicado ao
cálculo do Imposto Predial e Territorial UrbanoIPTU do ano de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ.
no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu
'
"
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Exclusivamente para o exercício de 2017, sobre os valores
apurados do IPTU serão aplicados os seguintes redutores no respectivo lançamento:

I -50 % (Cinquenta por cento) de desconto para o valor do IPTU pago em
parcela única até a data de vencimento.
11 - 20 % (Vinte por cento) de desconto para o valor do IPTU pago
parcelado até a data de '{encimento.
Art. 2°. O pagamento do IPTU exercício 2017 poderá ser parcelado nos
termos seguintes:
~
I - Parcelamento em até 2 {duas) veze; para o lPTU com valor final
superior a R$ 30,00.

Art. 3° -Os débftos decorrentes do IPTU exercício 2017 que não forem
pagos no prazo legal serão inscritos em divida ativa sern os redutores previstos nesta
leL
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de Várzea Alegre/CE, em 26 de outubro de 2017.

JOS~ HELg--~Ó-bE
CARVALHO
if:~nicipal
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LEI NO. 99412017, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

Denomina rua
providências.

que indica e adota outras

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, no uso de suas atribuições
legais e em pleno exercício do cargo;
Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art.1°- Fica denominada de ANTONIO ANACLETO CARNEIRO (WILLIAN
DE DEUSDETE), a rua que fica para)efa à rua Estudante José Nilton Caldas e
perpendicular às ruas Sérgio Ponte:;;e Vereador Salustiano Augusto da Silva,
localizada no bairro Betânia.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE,

'
EM 23 DE OUTUBRO
DE 2017.
'

_,
JOSÉ

HeL4~BE

CARVALHO

Premito Municipal
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LEI W 993, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

Altera a Lei N" 601/10, DE 08 DE FEVEREIRO
DE 2010 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
EM RAzAO DE MOD/FICAÇÓES FEITAS NA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL N" 116, DE 31 DE
JULHO DE 2003, PELA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N" 157, DE 29 "DE DEZEMBRO DE

2016.

r

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO, Prefeito Municipal de
Várzea Alegre, Estado do Ceará, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, FAZ SABER que s C;;;mara de Vereadores de Várzea Alegre, Estado do
Ceará, aprovou e promulgou seguinte Lei Complementar que altera os Artigos
26 até o Artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar N" 601!2010
de 08 de fevereiro de 2010, os quais passam a ter a seguinte redação em razão
das modificações feitas na Lei Complementar N" 11612003, pela Lei
Complementar W 157, de 29 de dezembro de 2016. Esse projeto também altera e
subst1tui a tabela 11 (Prestações de Serviços):a qual segue em anexo ao presente
projeto.

ã

Art. 2s• O imposto ,sobre Serviços de qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e oiSirito Federal, tem como fato gerador a
prestação de serviços constantes da lista anexs., ainda que esses não se
constituam como atividade preponder?nte do prestador.

§ 1" O imposto incide '~mbém sobre o serviço proveniente do
eJd.erior do País ou cuja prestação se teriha iniciado no exterior do Pais.
§ 2" Resstllvadas as exceções expressas na lista anexa, os seNiços
nela mencionadas náo ficam sujeitar; ao Imposto sobre Operações Relativas á
Circulação de Mercadorias e Pre~taçôes de SeNiços de Transporte Interestadual
ICMS, ainda que sua prestação envolva
e lntennunicipa/ e de Comunicação
fornecimento de mercadorias,

.=

§ 3' O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda
sobre os serviços prestados rpediante a utilização de bens e sep1iços públicos
explorados eçonomjcamente mediante auton"zação, permissão ou concessão,
como o pagamento de tªrifa, preço ou ped~gio pelo usuáfio final de serviço.
'

§ 4" A incidência do impos.to não depende da denominação dada ao
seNíço prestado.

Arl. 27' O imposto não incide sobre:

-

Governo de

VÁilZEII ALEGRE
G.lbro'l" 4o P•4eito

1- as exportações de serviços para o exterior do País;
11 - a prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de r;onse/ho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos
gerentes-delegados;
!li- o valor intermediado no mercado de Mulos e valores mobl1ián"os, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos
a operações de crédito realizadas por Instituições financeiras_
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasl7, cujo resultado aquf se verifque, ainda que o f!ilgamento
seja feito por residente no exterior.
Arl. 28° O serviço wnsídera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicllío
do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o
imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domicilir>do, na hipótese do § 1" do art.1"
desta Lei Complementar;

11 - de instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 de Usta snexe;
1/1- de execução da obre, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7.19 de lista anexe;
IV- da demolição: no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista

anexa;
V- das edificações em gera!, estradas, pontes, portos e congéneras, no caso
dos serviços descritos no spbitem 7.05 da lista anexa;
VI - da exeCllção dtJ verrição, colete, remoçào, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitas e outros resíduos
quaisquer, no GI>SO dos SfifVÍÇOS descritos no subitem 7,09 da lista anexe;
VI/ - da execução de limpeza. manutenção e çanservação de vi,as e
logradouros públicos, --imóveis, chaminés, piscinas~ parques, jardins e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
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VIIJ - da execução da decoração e jardinagem~ do corle e poda de árvores,
no caso dos serviços descnros no subitem 7. 11 da lista anexa;

IX- do controle e tratamento do afluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos. no caso dos seNíços descritos no subitem 7.12 da

lista anexa;
X-(VETADO)
XI-(VETADO)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de
solo, plantio, si/agem, colheita, corle, descascamento de árvores, silvicultura,
exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação,
manutenção e colheita de florestas para quaisqUer fins e por quaisquer meio;
XIII - da execução dos seNiços de escoramentq, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lisla anexa;
XIV- da limpeza e drenagem, no caso dos serviços descrHos no subitem 7.18
da lista anexa;
XV - onde o bem estiver guarda'éio ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subi/em 11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens, dos semoventes ou dó" domicílio das pessoas vigiados,
segurados ou monitorados, no caso-dos serviços descntos no subiJ.em 11.02 da
lista anexa;
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do
bem, no caso dos.serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

•

XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretem-menta e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto
12.13, da lista anexa;
XIX - do Município onde está sendo executado
serviços descritos pelo item j6 daista anexa;

o transporte, no caso dos

XX - do estabelecrmenf9 do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.05 da lista anexa;
XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e adminiStração, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17_ 10 da lista anexa;
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XXII - do porto, aeroporto, ferroporio, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item20 da lista anexa;
XXIII- do domicilio do tomador dos ~JViços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;

XXIV - do domicilio do tomador do seNíço no caso dos serviços prestados
palas administradoras da cattão de crédito ou débito e demais descritos no
subítem 15.01;
XXV- do domicilio do tomador dos serviços dos subítens 10.04 e 15.09;

r

§ 1" No caso dos seNiÇOs a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Municfpio em
cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito da
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.
§ 2" No caso dos seNiços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se ocorrida o fato gerador~e devido o imposto em cada Municfpio em
cujo tenitório haja extensão de rodovia explorada.
§ 3• Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos seiVÍços executados em águas marítimas,
excetuados os seNiços descritos no subilem 2(1.01.

§ 4" Na hipótese de descumpn"mento do di$posto no caput ov no§ 1•, ambos
do art. 33•-A desta Lei Complementar; o imposto será . devido no loca! do
estabelecimento ~do tomador ou iÍ"IIermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domici!íado.

Arl. 29" Considere-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade df!prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade· econ6mica ou profissional, sendo irrelevante para
caracteriz;â-fos as denorvinaçt:Jes de sede, fifial, ag&ncja, posto de atendimento,
sucursal, escn1ón0 de re-Presentação ou contato ou quaisquer outras que venham
e ser utilizadas.
·Art, 30" Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 31° Os Munícfpíos e o Distrito Federal, mediante fel, poderão atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a esté em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da refen"da pbn"g€Jçâo, fnclusfv.e no que §B ref~re á multa e aos
acréscimos legais.
·
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ou parcial da referida obrigEJção, inclusive no que se refere á multa e aos

acréscimos legais.
§ 1" Os responsáveis a que -.se refere este arligo estão obrigados ao
recolhimento integra! do imposto devido, mufta e acréscímos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

I

§ 2" Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1' deste artigo, s8o
responsáveis:
·
'·

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do Pais;
1/- a pessoa jurfdica, sinda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7. 12, 7.14, 7.15,
7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05e 17.10c}alistaanexa.
/JI - a pessoa jurldica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune
ou isenta, na hipótese prevista no§ 4' do att 3' desta Lei Complementar.

"
§ 3° No ~caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do
imposto é devido ao Município declarado como domicilio tributário da pessoa
jurídica ou física tomadora
. do serviço, conforme informação prestad? por este.

.

§ 4' No caso dos servíços prestados pelas administradoras de carlão de crédito
e débito, df!scritos no sub/tem 15.01, os terminais e/etr6nicos ou as máquinas dQS
operações efetivas deverão ser registrados no local do. domicilio do
. tomador do
serviço.
Arl. 32' A base de calculo do imposto é o preço do serviço.

..

§ 1' Quando os seNiços descritos pelo subitem· 3.04 de lista anexa forem
prestados no território de mais de' um Municfpio, a base de cálculo seré
proporcional, conforme o caso, á extensão da fenuvia, rodovia, dutos e condutos
de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou a número de postes,
existentes em cada Município.
§ 2' Nao se incluem n;a ba§e .de cálculo do Imposto Sf)bre SeNiços de qualquer
\Y"
natureza.
-

I - o valor dos materiaís.-fornecidos pelo prestador dos serviços _previstos nos
ttans 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar.
11- (VETADO)
§ 3' (VETADO)
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Art. 33"-k A alíquotas. máximas do Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza são as seguintes:

'.

§ 1' O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
beneffcios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou
de crédito presvmido ou outorgado, ou sob qualquer,. outra form'a que resufte,
direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação
da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto pera os serviços a que se
reterem os sub itens 7. 02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.
§ 2' É nula a lei ou o ato do Municfpio ou do 'Distrito Fedeni./ que não respeite as
disposições retalívas á elfquotas mínima previstas neste artigo no caso de servíço
prestado a tomador ou intennediárlo localizado em Município diverso daquele
onde está localizado o prestador do setviço,
§ 3" A nulidéide a que o § 2" deste artigo gera, para o prestador do servíço,
perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as disposições deste
arlfgo, o direito á resftlufção do valor efetivamente pago do Imposto sobre setviços
de qualquer natureza calculados sob a égide da lei nula. '

Art. 34 ·Entende-se como profissional autôqomo lodo aquele que presta setviço

sem auxilio de terceiros, a domicílio ou em estabelecimento não caracterizado
como empresa, assim compreendido:

i

a) Profissional autônomo de nível superior, aquele que é graduado em escola
superior ou a estes equíp1;1rados por Lei, e que se ach~ d~yidamente
registrado, no órgão de fiscalização respectivo, e, realiza trabalho pessoal de
caráter técnico, cfentffico, ou artfstiço relativo á profissão;
b) Por profissional de nlve/ médio, todo aquele exerce a profissão técnica de
nível de ensino do segundo grau ou a estes equiparados;
c) Profissional de 'tlrvel primário, tod? aquele não compreendido nos
compreendido nos incisos anteriores, ou stio inscritos em sindicatos de sua
respectiva categoria profissional, ou assocfaçi5es assemelhadas.

"
Art. 35" Considera-se Sociedade de Profissionais, a agramiaç§o de trabalho
formada por profissionais liberaiS de uma mesma cq_(egoda, para prestação de
setviços.

Parágrafo único. Equipara-se, também ao contnbufnte a pessoa jurfdica ainda
que imune ou isenta, tomadora ou inlermediáfia dos setviços descritos nos
subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10,'7.12, "1.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19.
11.02, 17.05 e 17.10 da lista prevista no Arl. 42.

'
Arl. 36" Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua p1.1blicação.
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Art. 36"-A. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário.

Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, 23 de outubro de 2017
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LEI N° 992/2017, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.
Concede subvenção à AMIGOS
DO PEPE, GRUPO DE AJUDA E
AMPARO AOS ANIMAIS.

O PREFElTO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO
CEARÁ no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
r

Art. 1°- Fica autorizado ao Poder Executivo do Município de Várzea
Alegre a conceder à AMIGOS DO PEPE, GRUPO DE AJUDA E AMPARO AOS
ANIMAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 28.103.918/0001-85, subvenção social no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcelas mensais no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) destinadas ao apoio das atividades da citada
instituição.
Art. 2° - A subvenção social de que trata o artigo anterior, não tem
caráter vitalício e poderá a qualquer tempo Ser suspensa, extinta ou anualmente
reajustada pelo índice oficial inflacionário do País, através de Decreto do Chefe
do Poder Executivo Municipal.
Art. 3° - Os recursos financeiros de que tratam a subvenção social
concedida no art. 1° desta Lei, correrão por conta da Secretaria Municipal de
Saúde, através de transferências intragovernamentais creditadas em conta
específica.
Art. 4° - A transferérlcia dos recursos da subvenção social objeto
desta Lei, dar-se-á em parcelas ou quotas, somente se procedendo ao repasse
de uma parcela após a'prestação de contas daquela imediatamente anterior.
-~
Art. 5° - A prestação de contas mencionada no artigo acima terá
caráter obrigatório e deverá ser apresentada pela entidade beneficiária ao Fundo
Municipal _de Saúde de Várzea Alegre, composta da~ sea:uintes peças
documentais:

a) Cópia de extrato bancário da conta da instituição:
b) Conciliação bancári8.;
c) Relação das despes~s realizadas por>- conta da
repassada;
d) Docu!"Qentos compf"Çlbat6Jios das despesas realizadas..

parcela

Parágrafo Único - A prestação de contas, deverá, ainda, ser
anexada a seguinte documentação:
&.·
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a) Certidão Negativa de Débito do INSS_ CND;
b) Certtficado de Regularidade do FGTS_ CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais;
d) Certidão quanto à Dívida Ativa da União;
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
t) Certidão Negativa de Débitos Municipais.

I

Art: 6° - Fica aberto ao vigente Orçamento Municipal CRÉDITO
ADICiONAL ESPECIAL no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado ao
assentamento contábil das despesas decorrentes do Artigo 1" desta Lei, durante o
exercício financeiro de 2017.
Art. 7~- Fica criado no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de
Várzea Alegre o elemento de despesas abaixo, para inserção do crédito Adicional
Especial de que trata o caput do artigo anterior:

Art. a" - Os recursos orçamentários para fazer face à cobertura do
crédito Adicional Especial tratado nos Artigos 6" e 7° desta Lei Municipal serão
oriundos da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias do vigente
Orçamento.

Art. 9" '!. Anualmente o Município de Várzea Alegre alocará no
Orçamento programado para o Fundo Municipal de Saúde, dotações
orçaméhlárias que assegurem o pagamento da subvenção social instituída nesta
Leí.
Art. 10° -·"Esta lei enlrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará,
em 03 de outubro de 2017.
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LEI N° 99112017, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.

Institui, no âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde, a gratificação de incentivo por
exercício de Serviço de Saúde aos
servidores.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais e em pleno exerdcio do cargo; Faço saber que a
Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1° Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Saúde Municipal,
a Gratificação por Exercício de Serviços de Saúde, ao pessoal que desempenhe
funções de acordo com o anexo I desta Lei.

§ 1" Para efeito do disposto no caputdeste artigo, a gratificação
ora instituída obedecerá ao valor de R$ 60,00 (Sessenta reais).
Art. 2° A gratificação criada por esta Lei:

§ 1° Não se incorpora ao vencimento ou salário básico para efeito
de aposentadoria ou pensão, não sofrendo desconto previdenciário ao Regime
cálculo de qualquer vantagem
Próprio de Previdência, e não será computada
pecun"1ária prevista ,na consolidação das Leis Trabalhistas CLT, exceto o 13"
salário e o adicional de férias.

Para

Art. 3° Não fará jus à vantagem prevista nesta Lei o servidor
afastado, ainda que com"remuneração, exceto quanto ao período·.

·'
I - que corresponder aos dias de feriados ou aos de recessos
decorrentes de escalas de serviços ou em que o ponto seja facultativo;

I!- ,de até 8 (oito) dias consecutivos, motivado por:
a) casamento;
b) luto, pelo falecimentd do conjuga. irmâo, descendente ou
ascendente em 1° grau civil, inclusive por afinidade;
111 -"de participação em júri e outros serviços compulsórios;

IV- de até 15 (quinze) dias para' tratamento da própria saúde;
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V - de licença decorrente de acidente em serviço ou de doença
profissional;
VI -de gozo de férias.
Art. 4° As despesas decorrentes da apflcação desta Lei serão
custeadas à conta do Orçamento-Geral do Município.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 01/08/2017.
Art. 6° Ficam revogadas todas as dispo,sições em contrário.

'

Paço da Prefertura de Várzea Alegre-CE, em 03 de outubro de 2017
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ANEXO I

CARGOS
AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS
VIGIA
AGENTE ADMINISTRA T\VO
COORDENA O
SUPERENTENDE DE NUCLEO
LAVADEIRA

r
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LEI N° 990, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a Lei Municipal n. 0 46212005, que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO
CEARÁ, no uso de suas obrigações'legais, com fundamento nos arts. 219 e 226,
IX da Lei Orgênica do Município

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1.~ - O art. 3. 0 da Lei Municipal n. 0 462/2005 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 3. 0

..•

)OO(V - propor normas legais, procedimentos e ações, visando a
defesa, conse!VSção, recuperaçllo e melhoria da~ qualidade ambiental do
municfpio, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;
XXXVI - exercer a ação fiscalizadora de observância às normas
contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refera o item anterior;
XXXVII - subsidiar o Ministério Pi)b!íco no exercício de suas ·
competências para a proteção do meio ambiente previstas na Consütuição
Federal de 1988;
XXXVIII .,.. solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico
complementar às ações executivas do municfpio na ároa ambiental;
XXXIX- apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo
Municipal, inerente ao seu funcionamento;
XL - receber denúncias feitas pela população, diligenciando no
sentido 1/e sua apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais
responsáveis e sugerindo as providencias cabfveis;
XLI - 'acionar os órgãos, competentes para focalizar, reconhecer,
mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o controle
das ações capazes de t:Jfetarou destrinr o meio ambiente;
XLII - opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do
solo urbano, posturas municipais, visando s-··adequação das exigências do meia
ambiente ao desenvolvimento do Município;
XLIII - propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de
consetVação visando à proteção de' s[tios de be/e~a excepcional, mananciais,
patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espefaológico e áreas
representativas de ecossistemas destinados à reafizaçãa.. de pesquisas' básicas e
aplicadas de ecologia;
·,
XLIV- responder à consulta sobre matéria f!"! ~ua competencía;
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XLV- expedir recomendações, sem caráter normativo, visando à
melhoria dos serviços públicos e de re/evtmcia pública, bem como ao respeito,
aos interesses, direHos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prezo
razoável para a adoção das providências cabíveis"
Art. 2. 0 - O art. 4. 0 da Lei Municipal n. 0 402/2005 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Arf4, 0

...

§ 3. o Os representantes da sociedade civil organizada obedecerão a
rotatividade de 02 (dois) anos.

r
§ 8. 0 Os membros do Conselho terão mandato· de 2 (dois) anos,
permitida a recondução e exercerão esta função enquanto forem os
representantes das entid.sdes respectivas.

§ 10. Será deliberado pelo plenário a exclusão do conselheiro do
COMDEMA e do Suplente que não comparecerem, deixando vaga e
representação, por 03 {três) reuniões plen!jrias consecutivas ou 05 (cinco)
alternadas em cada perfocfo de 12 {doze) meses.
§ 11. Poderá haver substituição do conselheiro indicado pela
instituição representada, quando esta por motivos' relevantes comunicar a
substítuição por ofício cl Presidência do COMDEMA para os procedimentos
formais. Nas suas ausências e imp"edtmentos os Conselheiros referidos neste
Artigo, seriio substitufdos por suplenlfJS indicados junta,mente com eles.
§ 12. São ine/egfvefs para os cargos de Presidente e de VicePresidente os Secret$rios e Subsecretáríos Municipais em quaisquer das pastas.

_,
Art. 3" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará.
em 18desetembrode2017.

JOSÉ

HELDE"Jf[j/Jt~CARVALHO
Pró=l'
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LEI N° 989/2017, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Concede subvenção à Federação
das Associações do Município de
Várzea Alegre - FAMUVA, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO
CEARÁ no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Várzea Alegre APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1°- Fica autorizado ao Poder Executivo do Município de Várzea
Alegre a conceder à FEDERACÃO DAS ASSOCJACÓES DO NÍUNICÍPIO DE
VÁRZEA ALEGRE- FAMUVA, inscrita no CNPJ sob o n" 06.205.072/0001-51,
subvenção social no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em parcelas mensais
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) destinadas ao apoio das atividades
da citada instltuição.
Art. 2" - A subvenção social de que trata o artigo anterior, não tem
caráter vitalício e poderá a qualquer tempo ser suspensa, extinta ou anualmente
reajustada pelo índice oficial infiacionério do País, através de Decreto do Chefe do
Poder Executivo Municipal.
Art. 3° - Os recursos financeiros de que tratam a subvenção social
concedida no art. 1° desta Lei, correrão por conta da Secretaria de
Desenvolvimento Agrário e Econômico do Município de Várzea Alegre, através de
transferências intragovemamentais creditadas em conta especifica.
Art. 4° - &< transferência dos recursos da subvenção social objeto
desta Lei, dar-se-á em parcelas ou quotas, somente se procedendo ao repasse de
uma pargela $pós a prestação de contas daquela imediatamente anterior.

' contas;.mencionada no artigo acima terá
Art. 5° - A prestação d13
caráter obrigatório e deverá ser apresentada pela entidade beneficiária à Secretaria
de Desenvolvimer'ito Econômico, comPosta das seguintes peças documentais:
a) Cópia de extrato banq1rio da conta específica;
b) Conciliação bancária~ _
c) Relaçãp das desPesas realizadas por conta da parcela
repassada;
d) Documentos comprobatórios das despesas realizadas.
Parágrafo Único - À, prestação de contas, deverá, ainda, ser
anexada a seguinte documentação:

'

Rua.Dep.

~'
li

Lu1z Ot:acWo Correia, 153 - C<ntro - CEP:6:;.540-ooo - Várzea Alegre/CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno"

:'::::~

l I

Governo de

VÁRZEA ALEGRE

a) Certidão Negativa de Débito do INSS CND;
b) Certificado de Regularidade do FGTS CRF;
c) Certidão Negatfva de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais;
d) Certidão quanto à Divida Ativa da União;
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
f) Certidão Negativa de;Débitos Municipais.

Art. 6° - fica aberto ao vigente Orçamento Municipal CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 12.00Q,OO (doze mil reais), destinados ao
assentamento contábil das despesas deCÕrren'tes do Artigo 1° desta Lei, durante o
exercício financeiro de 2017.

r

Art. 7°- Fica criado no Orçamento da Secretaria de Desenvolvimento
Agrário e Econômico o elemento de despesas abaixo, para inser~o do crédito
Adicional Especial de que trâta o caput,do artigo anterior:

Arl 5° - Os recursos orçamentários para fazer face à cobertura do
crédito Adicional Especial tratado nos Artigos 6° e 7° desta Lei Municipal serão
oriundos da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias do vigente
Orçamento.
Art. 9° - Anualmente o Município de Várzea Alegre alocará no
Orçamento programado para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e
Econômico, dotações orçamentárias q~e assegvrem o pagamento da subvenção
·
social instituída nesta Lel.
.' Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará,
em 18 de setembro de 2017.
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LEI W 988/2017, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a Lei Municipal n° 70512012, cria o
Gabinete do Vice-Prefeito do Município de Várzea
Alegre e dá outras providências.

O PREFEITO MUN!CIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo; Faço saber que a Câmara
Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica criada a alínea "d" e as subalíneas "d1 e d2", no art. 3°, da Lei Municipal
n° 705 de 16 de março de 2012, que passar a ter a seguinte redação.

"Arl. 3". A Estrutura Organi:tacíonal da Prefeitura Municipal de Vátzea
Alegre será a descrita a seguir e visua/izada no Anexo I desta Lei:

1- pRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
a) ··------··

b) ......... .
c) ......... .
d) GABINETE DO VICE-PREFEITO
d1 -Supervisor de Núcleo;
d2- Coorde.nador Especial."

Art. 2". O Gabinete do Vice-Prefeito é o órgão responsável pela assistência e
assessoremento diretO e imediato ao Vice-Prefeito no exercício de suas atribuições
e a coordenação de suas relações políticas e administrativas, competindo-lhe,
dentre outras atribuições:
I - a coordenação, a supervisão, o controle e o gerenciamento das atividades de
apoio direto ao Vice-Prefeito;
11 - a assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito na sua representação
' atos públlcos qwe ele partícipar;
institucional e social e o apoio protocolar nos

11!- o recebimento, a triagem, o estudo e o preparo de expedlente, correspondência
e

docy.Q")~ntos

de interesse do Vice-Prefeito;

i/f'

!I
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IV- diligenciar quanto ao encaminhamento das reuniões, audiências, organização
e o controle de agenda do Vice-Prefeito;
V- coordenar os contatos com a imprensa e outros veículos de comunicação, bem
como, atender ao público em geral, recepcionar a comunidade, visitantes,
autoridades e convidados;
VI -assessorar diretamente no contato com os demais órgãos públicos;
VJI - desempenhar outras atividades afins_

Art 3°. O Cargo Comissionado de Coordenador Especial terá como atribuições:
a) chefiar as atividades político-sociais do Gabinete do Vice-prefeito;

r

b) desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Art. 4°, O Cargo Comissionado de Supervisor de Núcleo terá como atribuições:
a) supervisionar a execução administrativa das ações do Gabinete do Vice-prefeito;
b) desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
'

'

Art. 5°. O Anexo 1: Tabela de Vencimentos dos Cargos Comissionados e o Anexo
11: Tabela de Quantificação dos Cargos Comissionados Gerais, da Lei Municipal n°
705 de 16 de março de 2012, serão acrescidos dos seguintes dados:
1:
TABElA
ANEXO
COMISSIONADOS

DE

VENCIMENTOS

DOS

CARGOS

SIMBOLOGIA

NENCIMENTO

REPRESENTAÇÃO

TOTAL

COA- 03

R$ 665,57

R$160,00

R$ 825,57

R$ 853,55

R$ 320,00

R$1.173,55

CDS- 05

•

ANEXO
11:
TABELA
DE
COMISSIONADOS GERAIS

QUANTIFICAÇÃO

DOS

CARGOS

SfMBOLO

CARGO

QUANTIDADE

COA- 03

'Coordenador Especial

01"·

CDS- 05

Supervisor de Núcleo

01

Art. 6°. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta de dotação
orçamentária própria, que será supJementada::se necessário.
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Art. 7~. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço do Município de Vilrzea Alegre-CE .. aos 16 de setembro de 2017.

JOSé.

HELD-~JIJÍQ
~~~nicipaJ

DE CARVALHO
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LEI Ng. 987/2017, DE 21 DE AGOSTO DE 2017

Denomina rua que indica e adoto outras providências.

O PREFEITO MUNIOPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e em pleno exercício do cargo;
Faço saber que a C~mara Mu11icipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e sanciono a

.c

seguinte Lei:
Art.12 - Fica denominada de ANTONIO GONÇALVES DA COSTA conhecido popularmente

por ANTONIO PIABA, a rua que fica paralela a Rua Análla Correia e perpenóiOJiar à Marieta
Augusto Pinheiro, localizada na Praça de Santo Antônio.

.

Art. 22- Esta Lei entrará em vigor na data de sua. publiçação, revogadas as disposições em
çantrário.

PAÇO DA PREFEITURA DE VÁRZEAALEGRE-CE, ESTADO DO CEARÁ,
EM 21 DE AGOSTO DE 2017.

.•
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LEIN". 986/2017, DE 21 DE AGOSTO DE2017.

Altera a Lei Municipal n'. 705, de 16 de março de 2012
(Estrutura Orgrmizacianal da Prefeitura Municipal de
Várzea Alegre) criando os Cargas de Provimento em
Comissão, na farma que indica, e dá outras
pravídéndas.

O PREFEITO J\1UNICIP AL DEV ÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÀ no uso
de suas atribuições legais e em pleno exercfcio do cargo;
Faço sab€r que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criado na Lei Municipal n'. 705, de 16 de março de 2012 (Estrutura
Organizacional da Piefeitura Municipal de Várzea AJegré), o cargo de provimento
em comissáo de Coordenador Geral Escolar, vinculados à Secretaria de Educaçáo.

Parágrafo Único- Fica alterado o art. 30 II, b) e acrescido nos Anexos I e II da Lei
Municipal N". 705/2012 as seguintes informações:

.......... .,.............................................................................................................................
ANEXO I- TABELA DE VENOJviENTQS DOS CARGOS COMISSIONADOS

•

ANEXO II- TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

GERAJS

AJ:t 2°- O Coordenador Geral Escolar exercerá suas atribuições em escolas com até
200 alunos matriculados..
.,

Art. 3°- Os cargos criados nesta Lei serão denominados,. classificados e distnbuídos
através de decreto .
.AII:.. 4o Podem ocupar o cargo de Coordenador Geral Escolar:
I- os portadores de diploma de curso t6cnico ou superior em área pedagógica ou
""""

c
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II- os docentes designados nos termos de legislação e normas do respectivo sistema

de educação.
Art. 5° - Os recursos para atender às despesas decài:rentes desta lei correJ:ão por
conta de dotações própr'..as do orçamento vigente.

Art. 6° -Esta lei entrará em vigor na data de _sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de V~rzea Alegre, Estado do Ceará,
em-30 de maio de 2017.

•
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ANEXO I- ATRIBUIÇOES DO CARGO

I- Manter a escola dentro das normas do sistema educacional;
II- Seguir portarias e instruções, é exigente no cumprimento de prazos;
IH- Cuidar das fin.anças da escola;
IV- Prestar contas à comunidade;
V- Conhecer a legislaçi!o e as normas da Secretaria de Educação parareivind:içar
ações junto a esse órg:J:o;
VI - Identificar as necessidades da in!tituiçilo e bqscar soluções junto às
comunidades interna e externa e à Secretaria Munidpal de Educação;
VII - Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar,
garantindo um ambiellte agradável;
VIll- Manter a escola limpa e organizada;
IX- Garantir a integridade fisica da escola_ tanto na manutenção dos ambientes,
quanto nos objetos e equipamentos;
X- Acompanhar o cotidiano da sala de aula_ e o avanço na aprendizagem dos
alnnos;
1
XI - Incentivar e apoiar a i.:tnplantaçao de projetos e iniciativas inovadoras,
P'ovmdo o material e o espaço necessário para seu desenvolvimento;
I Xll- Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, Órientadores
e funcionários;
XIII- Manter a comunicaçao com os pais e atendê-los quando necessário.

•
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LEI N" 985/2017, DE 06 DE JULHO DE 2017.

Autoriza a abet1ura de crédito adicional
especial ao vigente orçamento do
rv;unicfpiq e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legals e em pleno exercício do cargo;
Faço Saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1" · Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente
Orçamento da Despesa, Crédito Adicional ESPECIAL até o valor de R$ 82.500,00
(oitenta e dois mil e quinhentos reais), nos termo,s da Lei Federal n• 4.320, de 17
de março de 1964, Art. 43, §1°, inciso 111, para suprir a dotação abalxo especificada.

Art. 2° -Os recursos oriundos à cobertura do Crédito de que trata o artigo anterior
são proveálentes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
autorizadas por lei, na forma do artigo 43 da Lei N" 4.320, de 17 de março de 1964

Governo de
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Art. 3°- Para o Crédito Especial de que trata esta Lei serão aplicados os demais
artigos da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre,
em 06 de julho de 2017.

•
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LEI N2. 984/2017. DE 06 DE JULHO DE 2017

Concede o Adicional de Incentivo ao
Trabalho de Qualidade AITQ/PMAQ
aos profissionais de saúde da
atenção básico do munlc{plo de
Várzea Alegre/CE referente ao
Programa de Melhoria do Acesso e
da Qualidade (PMAQ).

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA AlEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições leg<Jis e em pleno exercído do c<Jrgo; Faço saber que a Câmara Municipal de
VMzea Alegre aprovou e eu promulgo e sanciono :a seguinte Lei:
Art. 1e- Fica instltuido o Incentivo de Trabalho denominado AITO/PMAQ,. destirtado aos
profissionais que compõem à Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio a
Saúde da Familia (NASF) no Muniápio de V~rzea Alegre- CE, com recursos financeiros
advindos do 3º ddo do Programa Nacional de Melhoria do Ace.sso e da Qualidade da
Atenção B~sica (PMAQ-AB).
Parágrafo único. Este decreto segue as normas estabelecidas no Programa Nacional de
Melhoria do AceSso e da QJaUdad<; da Atenção Bési1:a (PMAQ·AB), instituído pelo
Departamento de Atenção Básica f Mi~istério da Saúde íDAB/MS), por meio da Portaria
NQ. 1.654, de 19 de julho de 2011, e de seus Manuais Instrutivos.
Art. 2R - Serão contemplados co.m o Adicional de Incentivo ao Trabalho de Qualidade AITO/PMAQ, concedido pelo artigo anterior desta Lei, todos os profissionais de saüde em
pleno e)(erdclo de- suas funções (efetivos, cont[~tados e comissionçdos), conforme
controle da Secretaria Mllflicipal de Saúde.
§ 12. O in(entivo descrito no caput somente será devido pelo perfodo em que o 32 ciclo do

PMAQ-AB fnr vigentE e que o Ministério da Saúde realtzar os repasses espe'cíficru, não se
incorporando aos venéimentos do proftssio9al.
§ 2~. O Incentivo de Trabalho (AITO/PMAQ) es~ desvinculado-do reajuste d.osvencimentos

dos servidores municip;;is.
§ 32, Para cumprimento desse <Jrtigo, _a S~cretaria Municipal de Saúde disponibilizará as

condições necessárias para os trabalhos das equipes.
§ 4º-. Os pagamentos sob forma de incomtivo cess~rão quando, sob qualquer motivo, o

Ministério da Saúde interromper o repasse do PMAQ.
t-
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§ 5g. O Incentivo de Trabalho (AITO/PMAQ) será devido e repassado aos servidores

a que

tem direito, na folha de pagamento ao efetivo repasse oriundo do Ministério da SaUde ao
Fundo Municipal de Saúde de Várzea Alégre- CE.
Art. 32- Farão jus ao Incentivo de Trabalho (AITO/PMAQ) os servidores descritos no ANEXO
I, observados os percentuais estabelecidos no artigo 4Q desta let

Art. 4~ ·Os valores referentes ao Incentivo de Trabalho lAITOjPMAQ) serão atribuídos aos
servidores que a efe fuZ€m jus em função do alcance das metas de trabalho, trabalho da
Equipe de Saúde da Famma, Saúde Bucal e NAS.F.

r

§ lJ!. Deixará de receber o Incentivo de Trabalho (AlTOjPMAQ) os membros d;,s equipes

que não cumprirem as metas mínimas, salvo se o n~.o cumprimento das metas resultar de
deficiências e<;truturais, falta de condições de trab;,lho efou quaisquer outros motivos
alheios à vontade dos servidores, tudo devidamente justificado, por escrito, pela equipe,
bem como os profissionais que deilmem os quadros de servidores da municipalidade.
§ 2~. O acompanhamento do trabalho e alcance das metas individuais e de equipe serão
supervisionados e coordenados em cada eq'uipe de Estratégia de Saúde da Famma pelo
Líder de PMAQ esses profissionais serão supervisionados pelo corpo técnko da Secretaria
Munidpaf de saúde.
§ 3g. O Líder de RMAQ por ser o profissional de referência na equipe da ESF será o

proftssional responsável por coordenar o processo de trabalho, organizar os registros e ser
o profissional entrevistado na avaliação externa do 3~ ciclo.'do PMAQ.

r

§ 4~. Compete ao Secretárío Munidpal de Saúde a definiç~o do profissional Lide r de PMAQ

sendo que este obrigatoriamente será um profissional de nível superior vinculado a ESF .

•

.

Art. 52- Os valores a que se refere o artigo anterior serão
. aplicados da seguinte forma:
§ 12. [)(l somatório dos valores mensais do Incentivo Financeiro do Programa Nacional de
Mellmria~do Acesso e da Quali.dade da Atenção Básica (PMAQ-AB) correspondente a todas
as Equipes de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (SB) e NASF cof\tratualizad:as no PMAQ.
•

AB:

' financeiro serão destinados aos
1- 60% (sessenta por cento) do total do incentivo
profissionais da Estratégia S:aúde da Famftia (ESF) e NASF, rateados em partes iguais,
divididos entre as categorias profissionais descritos no ANEXO t.
11 - 40% (quarenta por cento) do total elo Incentivo Financeiro do PMAQ·AB serão
destinados à Gest~o Muniçipal com fms ele aquisição de materiais e gratificação dos
profission'ôjis do corpo técnico da gestão como descrito no ANEXO 11, será dlvidi.do da
seguinte forma,;

!IA
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a) 16,8% (dezesseis vírgula oito por cento) rateado de forma igualitária para os Uderes
de PMAQ:
b) 23,2% (vinte e três vírgula dois por cento) fica ainda divido em 35% (trinta e cinco
por cento) parE o incentivo técnico da Secretaria de Saúde e os outros 65%

(sessenta e cinco por cento) ficara destlnado à aquisição de materia!_s e insumos.
Art. 62- Em todos os casos nos quais o servidor perder o direito ao incentivo ou parte deste,
o valor do prêmio ~rá revertido para o Fun'do Municipal da Saúde, acrescido ao valor

destinado a gestão.

'

.

>

- A avaliação contínua pela Secretaria Municipal da Saúde ser~ feita
semestr<~lmente com os líde~s de PMAQ, baseadas no instrumento de av.;liação externa
desenvolvido pelo Departamento de Atenç~o Básica do Ministério da Saúde.

Art.

7~

Art. s~ - Em casç de re~juste do Incentivo Financeiro do PMAQ-AB pelo Ministério da
Saúde, os novos v~lores serão aplicados segundo o Art. 5g desta l,ri, de forma que os
valores dos Incentivos de Trabalho (AITO/PMAQ) serão reajustados a partir do mês de
referênda descrito na Porta'rl~ Ministerial, havendo pagamento retroativ~. se for o caso,
Parágrafo único. Os repasses financeiros a partir da vigência de janeiro de 2017 até o
encerramento do 3g O elo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB) serão repassados aos profission<Jis de acordo com esta lei.
Art.

r

!?~

- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com repasse retroativo a

janeiro de 2017,"TevogadaS}S disposições em contrário.

~

PAÇO DA PREFEITIJRA DE VARZEAALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,
~m 06 dejulho de 2017.
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ANEXO I
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS POR CATEGORIA DE CÁLCULO DO INCENTIVO
FINANCEIRO
PROFISSIONAIS- 60% (SESSENTA POR CENTO]

ENFERryiEIROS
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ANEXO 11
QUANTITATIVO DA GESTÃO E CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA PARA CÁLCULO DO
INCENTIVO FINANCEIRO
GESTÃO- 40% {QUARENTA )'OR UNTO)
LfDER DE PMAQ

15 (16,8 DEZESSEISVfRGULAOITO POR
CENTO)

~

'

35% PARA O CORPO T~CNJCO
~

~ô
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LEI N". 9?Q/2017, DE 06 DE JULHO PE 2017.

Demmrina rua que ip.dica e adota
piuvidêndas.

outra.<;~

O PREFEITO MUNICIPAL DEV ÁRZEâ ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ. no uso
de suas atribuições legais e em pleno exerddo do cargo;'
Faço saber que a Câmara Munidpal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art.1 ° -Fica denom.ir,ad,a de LAURA BEZERRA DE MORAES, a Rua Projetada n°
02, que lliiSC€ na rua professor Lévi Nogueira e vai até a Rua Ana Gonçalves de
Oliveira,-$endo par <!leia à rua Tenente Antô'Ílio Gonçalves, localizada no loteamento
Joaquim Boca- Bairro Juremal.

"
Art. 2°- ,Esta Ui entrará em vigor
na data de rnta publicação,-revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PWJFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-c:E,

E]vi mi DE JULHO DE ~017.
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LEI N" 98.?/2017, DE 05 DE IULHO DE 2017.

Dy;põe sobre_o ~istema Municipal de Culhtra de
seuS, , priiidpios,
objetivos,
estrutura,
organiZaçãÓ, gestão, intep:elações' entre os seus
·~"
componentes, recursos humanos, financiamento
e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e €<\. Prefeito do Munic;ípio de Várzea
Alegre, Estado do Ceará sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1" Esta lei regula no mUIÚdpio de Várzea Alegre e em corúormidade com a
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei orgânica d~? Munidpio, o
Sit;tema Municipal de Cultura - SMC, que tem por finalidade promover o
desenvolvimento
humano, social e cconômko, com
.
. pleno exercício dos direitos
~

culturais.

Parágrafo único. O Sistema Munictpal de Cultura - SMC inte1;ra o Sistema Nacional
de Cultura- SNC e se constitui no principal articula dor, no âmbito municipal,. das
políticas públicas de cultgra/ estabelecendo mecanismos· de gestao Compartilhada
com os demais entes federados e a sociedade civil,

'

TÍTULO I

DA POÜTICA MuNIÇIPAL DE·CULTURA

Art. 2" A politica municipal 'de cultura estabelece o papel do Poder Público
• culturais que devem ser
Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos
assegurados a todos, os nnmicipe.s e ,defhce pressupostos.;' que fundamentam as
polfticas, programas, projetos e ru;õ€$ formuladas c executadas pela Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre, com a participação da soc{edà:dc, no campo da cultura.

cAPhuú5I
DO _I~EL DO PODER PÚBLICO JVFUNIOPAL NA GESTÃO ~A CULTURA
Rrm Dep. Lij~ Otu;'Ji~ Correta, 153 ~ Centro - CE.P:5_3.540·0C>O - Và:czea A/eyr-efCE

"Várzea Alegre Tefra do Amor-Frq.tefna"
i
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Art. 3" A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder

Público Municipal prover as Condições indispensáveis ao seu pleno exerddo, no
1!mbito do Município de Várzea Alegi-e.
Art.. 4" A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, soda] e

econõmico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento
sustentável e para a promoçáo da paz no MunidPio de Várzea Alegre.
Art. 5o É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a partidpaçao da
sociedade, planejar e fomentar politiéaS públicas de cultura, as~egurar a

preservação e promover a valorização do patrimfurio 2'u1Wtal material e imaterial
do Mtrnidpio de Várzea Alegre e estabelecer condiçõe!l para o de!lenvolvimento da
economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o
respeito à diversidade cultural.
Art. 6" cabe ao Poder Público do Município de Vár~a Alegre planejar e

implementar politicas públicas para:
I as.segurru: os meios para o desenvolvimento·da cultur<t como direito de todoo os

ddadaos, com plena liberdade de expressao e criaçao;
II universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;
III contribui;: para a construÇ\l-0 da cidadania cultural;

N reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões
culturais presentes no munidpio;
V combater a discrip:tinaçdo e o preconceito de ~ualquer espécie e natureza;
VI promover a equidade-socW. e territorial dO d.esenvolviihento s_ultttral;
VII q~1alifj.car e garantir a transparência da gestJ..o cultur~}i

VIII democratizar os processos decisórios, assegurando a participaçãO e o controle
social;

IX estruturar e re~entij.f a econm.nia da cultura, no il.mbi.to JOÇa!;
X conso~d.ar a cu,ltu.r~ com? i.mport;l,nte vetor do desgnvolvirn.fftto sustentável;
>

XI inten.5ific.ar as ;r.oça.li1 os intercâmbioS e os diálo~ intercqlturais;

XII contribuir para a promcçao da cultttra da paz.
Art. 7° A atuação do Poder Público Mmricipnlno campo da culturan<io se contrapõe
ao se!;O~.,Privado, com o qual deve, sempre que J'os.styel, des.envolver parcerias e
buscar a complementaridade d<>Soaçi'íes; evitando s"uperposiçõ<:S e desperdfdos.
R<Ja D....p. L<âz Ota.cili" CQ"'eia, 153 ~'Centro - CEP:63•5!JO·O.OO - V;\rzea Alegro/CE

"l{árz~a-Alegre

,
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Art

so A política cultural deve 'Ser transversa1 estabelecendo uma relação

estratégica com as demais pollt:iças públicas, em espedal com as políticas de
educação, comunicação social, meio ·çunbiente, turismo, ciê;o,cia e tecnologia esporte,
lazer, saúde e segurança pública.
Art. 9° Os planos e projetos de desenvolvimeí1to, na sua formulação e execuçao,
devem sempre considerar os fatores culturais e na sua avaliação uma ampla gama
de critérios, que vão da liberdade politica, econômica e sodal às oportunidades
individuais de saúde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal
e respeito aos direitos humanos, conforme indicadores sociais,

CAJ:?Íl'ULO II

DOS DIREITOS CULTURAIS

'

' garantir a todos os murúcipes o pleno
Art. 10. Cabe ao Poder Público Municip<U
exercido dos direitos culturais, e,ntendi,dos como:
I o direito à identidade e à diversidade cultw:al;
li livre criação e expressão; a livre acesso; b livre difnsão; c livre participação nas

.

decisões de :i)olftica cultural

'

m o direito autoral;
No direito aointen;âmbi~ cultural nacional e internadonal

CAPITULO III
DA CONCEPÇÃO TRIDIMENSIONAL DA CULTURA
Art. 11. O Poder Público 1:funidpal compreende a cQilcepção tridime115ional da

cultura- simbólica, ddadã e econô:Q)ita- conió fundam~to da política municipal
de cultura.

SfÇÃOJ

'

.

'DA DJM:ENSÃQ STh1B-ÓLiéA DA CULTURA

Art.l2. A dimensão sÍWbólica da cultura eompreen,de os bens de natureza material
e imaterial que--constituen:;_ o patrimõniÓ cultural do~-Mupictpio de Várzea ~gre,
abrangendo todos-os modos de viver; fazer e criar dos diferentes gl'Upos formadores
da sociedade local, conforme o Arl 216 da Con,stituição Federal
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Art. 13. Cabe ao Poder Público Mmricipal promover e proteger as infinitas

possíbilidades de criação simbólica
práticas, rituais e identidades.

~xpressas

em modos de vida,. crenças, valores,

Art. 14. A politica cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a

diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos campos das
culturas populares, eruditas e da indúStria culturaL
Art. 15. Cabe ao Poder Públ:ko Municipal promover diálogos interculturais, nos
planos local,. regional, nacional e internacional considerando as diferentes
concepções de dignidaqe humana, ·-presentes em todas as culturas, como
•
•
insh1lll1.eilto de construção da paz, moldada~ padrões 'de coesão, integração e
harmonia entre OS cidadãos, as comurridades, os gruPos sociais, os povos e nações.

SEÇÃOII
DA DIMENSÃO CIDADÃ DA CULT1,JRA

Art.16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se constituir
numa plataforma de sustentação das politiC:as culturais.
Art. 17. Cabe ao Poder Pdblicll Mturlcipal assegurar o pleno exercfcio dos direitos
culturais a todos os cidadãos, promovendo o (!Cesso universal à cultura por meio do
estímulo à criaçllo artística, da democratização das condições de produção, da oferta
de formação, da expansao dos meios de difusão, da ampliação das pOssibilidades
de fruiç~o e da livre dn:ulaçáo de valol:es culturais.
Art. 18. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pdo

Poder Público Municip"a'l por meio dê Políticas públicas de promoção e proteção do
património rulturnl do muniópio, de promoção e proteção das culturas h"""tdígenas,
populare~ e afro-brasileíras e, ainda, de iniciativas voltadas pa.ra o reconhcdmento
e valoúzação da çultura de outros g!JlPO.S sociais, étnico~ e de gêner!?, conforme os
Arts. 215 e 216 da Constituição Federal.
Art. J 9. O dír!OJto à par.tidpaçãp na vida c1)ltural deve ser assegurado pelo Pod~r
Públiéo Muni~ipa.l çom a g<q~ntia d<7 Plena liberdady p~a criar, fruir e difundir a
cultura e da não ingerência est;1.tal na vida criàtiva da sociedade.
Art. 20. O direito<). participação pa, vida Çj.lltural deve ser assegurado igualmente às
pesst:~as com·'<iefidência, que devem ter'garantidas crmdiçOes de acessibiHdade e

oportunidades de desenvolver e Utilizar seu potencia,l criativo, artístico e
intelectual
··~ .
.Rua n.w. Lull; Qtaeaw Corcei.a, 1.s:J - Centro ~ CEP:63.54o-ooo - VárzeaAlegcejCE
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Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural
deve ser efutivado pot meio da criação e articulação de conselhos paritários, com os
representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos,
bem como, da realização de conferéndas e da instalação de colegiados, comissões e
fóruns.

SEÇÃOIII
DA DIMENSÃO ECONÓMICA DA CULTU.ij.A

r

Art. 22 Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o desenvolvimento
da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de
oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a
sustentabilidade e promovendo a desconcentração dos fluxos de formação,
produçào e difus~_o das distintas lipguagens artisticas e múltiplas expressões
cultura~.

Art. 23. O Poder Público Mu..rricipal devÚomentar a economia da cultura como:
I sistema de produção, ~aterializado em cadclas produtivas, num processo que

envolva as fases de pesquisa_, formação, produção, difusão, distribuição e coru;;umo;
II elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura como um
dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de desenvolvimento econômko

e social,; e
III conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a

diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibllizar mOdernização e
desenvolv'.nwnto humano.
Art. 24. As politicas públtcas no campo da economia da cultura devem en.sender os

bens cul~rais como portadores de ideias, valores e s~ntidos que constituem a
identidadé e a diversidade cult:tu-al>do muJ:ticípio, não restritos ao seu valor
mercantil.
Art. 25. _Ali políticas de fo-wento à cultura devem ser implemeptadas de acordo com

as especifiddades ,de cadil- ,cadeia produ;tiva.
Art. 26. O objetivo das políticas públicas de .{omento à ;;ull-ura ·no Mu;uidpio de

Várzea Aleg:re dl>ve ser estimular· a criação~. o desomvolvimeJtto de bens, produtos
e serviços~ a ger<J,ç~o de conhecimerlto~.qlfe'séjam COIJIPaTtilJ-lados por todos.
Art. 27. O Poder Público--Municipal deve apoiar os artistas e produtóres culturais

atuantes no município para que ttmham,a~gurado o direito autoral de suas obras,
consider<71do o direlto de acesso à cultu.x,l[l pqr,toda sode_~~fle.
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l:fiULOII
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
CAPITULO I
' DAS DEFINIÇÕES E DO~. J::RINCÍPIOS
Art. 28. O Sistema Mw:Ucipal de Cultura - SMC se constitui runn instrumento de

articulação, gestão, fomento c promoção de polfticas públicas, bem como de
infom1ação e formação na área rulturaL tendo como essência a coordenação e
cooperação intergovemmnental com vistas ao fortalecimento institucional, à
democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência,.
eficácia e efetividade na aplicaçiio dos recursos públicos.
Art 29. O Sistema Municipal de Culhrra - SMC fmtdamenta-se na política

municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrize~ estabelecidas no Plano
Municipal de Cultura, pgra instituir)1m processo de gestão compartj.lhada com os
demais entes" fedehitivos ~da República Brasileira - União, Estados, -Municípios e
Distrito Federal - com suas respectivas politiças e ins1;!ülições culturais e a
sociedade civil.
Art. 30. Os pr:L'ldpios do Sistema Municipal de Cultura- SMC que devem orientar
a conduta do Governo Municipal, dos demais entes fedel'ado_s e da sociedade civil

nas suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcionamento são:
I diversidade das expressões culturaisi
li univefsalização do'ac<;;~so aos bens e serviços culturais;
III fomento à produção, difusão e cirnllação de conheci.mentQ e bew; culturais;
o

N cooperação entre os entes (ederados, os agentes públiços ~privados a,tuantes na

área cultural;
V integração e interação na execução das politiças, progpmt~, projctos e ações

desenvolvidas;
VI complem®taridad~e :n,_os papéis dos ag!m~ culturais;

VII transversalidaQ,_e das politicas cultur~;

,

VIII,autonomia dos entes federadQs e das ins,tituições ga soc.ie,dade dvil;
IX transparência e eompar~ento d~ inforn;~ações~-

,

X democratização das proçessos decisórios co;u1 partkipação e controle social;

~~\
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XI descentralização artkulada e pactUada da gestão, dos recursos e das açr>es;

XII ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públkos para a
rultm>
CAPÍTULO H

'

DOS OBJETIVOS

A1t. 31. O Sistema Munidpal de C1lltura - SMC tem como objetivo formular e
implantar polít:kas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas
eom a sociedade civil e com os demais entes da federaçilo, promovendo o
desenvolvimento -humano, social e econômico - com pleno e:xerçlcio dos direitos
culturais e acesso aos bens e serviços culturais, no âmbito do Município.
Art. 32. São objetivos específu:os do Sistema MuÍricipal de Cult;ura- SMC:

I estabelecer um processg democráti];o de participação na gestão das políticas e dos
recursos públicos na áre;l"ccltural; '
II assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicü"! da ârea da cultura entre
os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos,. regiüe_s e bairros dQ munidpio;

IH articular e implementar politicas públicas que promovam a interação da cultura
com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do
desenvolvimento sustentável do Mu.nidpio;
IV promover o intercâmbio com os demais entes federado.s e h'"!Stituições municipais
para a formação, cap<J.citação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando
a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros ~-humanos dispolliveis;

V criar instrumentos d~ _gestão para acompanhamentQ ~ avaliação d§IS políticas
públicas ge cultura des.enyolvidas no "âmbito do 5\J>tei!JA..Municipal dé Cyltura SMC. •

VI est;;tbelecer parcerias entre os setgres público e privado np5 áreas 4e gestilo e de
promoção da cultura.

CAPÍTULO III
DAE~TR~
,

SEÇÃO I

DOS COMPONENTES
Art.33. Integram o Sjstema Munieipa~ de Cu).tirra- SMC;
R= Dep. ~ulz Otadljo Correia, 153 - Centro

-!. çEÍÍ;~J-540-ÇIOO - Vác:z9- AlegrejCE
"Váizea AlegrlTerra db Amor Fratêrno"
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I coordenação:

a) Secretaria Municipal de Cultura e-Turismo- SECULT.

'

li inst!l.ncias de articulação, pactuação e deliberação:

a) Conselho Mtuúdpa.l de Política Cultural- CMPC;

b) Conferência Municipal de Cultura- O.fC.
lli instrumentos de gestão;

a) Plano Municipal de Cultura- PMC;
b) Sistema Munidpal de Financiamento à Cultum- SlviFC;
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores CuÍhrrais- SMIIC;

d) Programa Municipal de Formaçilo rq Área da Cultu.r4- PRO:NIFAC.

IV sistemas setoriais de cultura;

a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural- S11PC;
b) Sistema Municipal de Mltseus- Slv:IM;

c) Sistema Municipal d.e Bibliotecas, Li-tTo., Leitwa e Literatura- Slv!BLLL;

d) outros que venham a ser constituldos, coit..forme regulamento.
Parágrafo único. O, Sistema Municipal de Cultjua - SMC estará articulado cqm os
demais sistemas municipais ou políticas setoriais, em especi~ da educação, da
comunicação, da ci.ênda e tecnologia., do p!anejkmentourbano, do desenvolvimento
~ '
econômico e socW, da ;indústria e con:ércio, d45 relaçõeS 1."1.ternadonais, do meio
ambiente, do turismo, do esporh:, da s"!>V.de.;dos direitos" humano:; e da ~egurança,
confonne''regulament.ação.

s~'ç:Ãou
DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNIClP ALDE CULTURA- SMC
Art. 34. A Secretaria Munidpal de Cultura e Turismo- SECULT é órglio superior,

subordinado dir~ente ao Prefeito,.e se constitui no
do Sistema Municipal de Cult;ura- SMC..

ór~ão

gestor e coordenador

Art. 35. Podem integram a estrutura da Se.qe®ia Municipal de Cultura e Turi(;mo
- SEÇ:QLT, as institujr;Oes, institutos, fund<),ções o.u-;_ Óutras ,que veuham a ser
constitlli!fos.
·
:' o_
R<ta Dej;. L11iL Otadllo Çorreia, J53 -
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Art. 36. São atribuições da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- SECULT:

I formular e implementar, com a participação da sociedade dvil, o Plano Municipal
de Cultura- PMC, executando as politkas e as ações culturais definidas;
II implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas
Nacional e Estadual de Cultura, artkulando os atores públkos e privados no âmbito
do Muujcfpio, estmturando fl integrando a rede de equipamentos culturais,
descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;
III promover o plarwjamen,to e fomento das aj:ividades culturais com uma visão

ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma
área estratég:ka para o desenvolvimento local;
valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a
diversidade étnica e social do Município;

N

V preservar e valorizar o patrimônio qtitural do Muniç_ípio;

VI pesquisar, registrar, classificar, org.;mizar e expor ao público a documentação e
os acervos"' aftísticos, culturais e históricoS de interesse do Município;
VII manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em

ações na área da cultura;
VIII promover o intercâmbio cultural em llivel regional, nacional e internacional;

IX assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Finandamento à CulturaSlvl.FC e promover ações de fomento,aó de~envolvimento d?- produção culbual no
âmbito do Munictpio;-·

X descentralizar os equiPamentos, as açõe_o; e os eventos culturais, democratizando
o acesso aos bens culturais;
~

Xl esrruturar e realizar eursos de fo:rrnrção e 9-l!alil}cação pro~sl9nal nas ;l_r~as de
crtaçao, produ~o e-gestão,,cultural;
XII estruturar o calend~rio'dos

~ventos cultur~_ do Município;

XIII elaborar estudos das cadeias produtivas da Chltura para implementar políticas
específicas de fomento e incetttivo;
XIV captar recursos para projetos e pro~as específicos junto,,a órgão~ entidad,e§
e progNmas internacion;ts, federais e_e_sfa®ais.
XV operacionalizar' as atividades do ,conselho''MW\icipa!•de Po!Jticq_ CuJtural-

Clv1P€.e dos Fóruns de Cultura do MuÍ'tiópiÇl;

ui
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XVI realizar a Conferência Municipal de Cultura- CMC, colaborar na realização e
participar das Conferências Esta.dUPJ e Nacional de Cultura·

'

XVII exercer outras atividades cor- relatas cOJ:g as suas atribuições.
•

•

Art. 37. A Secretaria Municipal de Cultura e Turísmo - SECULT como órgão
coordenador do Sistema Municipal de Cultura- Si>1C compete:

I exercer a coordenação geral do SisteUló\ Municipal de Cultura- SMC;
II promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura- SNC e ao
Sistema Estadual de Cultura- SEC, por meio da assinatura dos respectivos termos
de adesão vohmtária;

m instituir

as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no
plenário do Conselho Municipal de Política Cultural- OdPC e nas sua;; instâncias
setoriais;
N implementar, no âmbito do governo m-q,nicipal,. as pactmlçOes acordadas na

CQmissão Intergestor~ Tripartite - CIT e aprovadas pelo Conselho Nacional de
Política Culfura..l-- 'tNPC e na Comissão Intergestores Bipru:life- CIB e aprovadas
pelo' Conselho Estadual de Politica Cultural- Q\JPC;.
V emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias
relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura- SMC observadas as diretrizes
aprovadas pelo Conselho Municipal ãe Política Cultural- CMPC;
VI colaborar para o desenvolvimento de indicadpres e parâmetros quflntitativos e
qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais
promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos ·(j.o Sistema
Nacional de Cultura - 5NC e do Sistema Estadual de Cultura - SEÇ, atuandD de
forma colaborativa com os SisteJIUl~ Nacional e Estadual de Informações e
•
Indicadores Culturais;
VII colaborar., no âmbito do Sistema Nadona..l de Cultura - SNC, para a
compatibilização ê~inb;>r;;tç:ão de nq~as, procedll;nevtqs técnicos e si.stemªs de
gestão;

vm subsidiar a formulação e a implementação das poli!:ia% e ações transversais da
cultura nos programas, planos e ações estratégicos do Govemo Municipal
IX auxiliar o Governo Munici.pal é" subsidi.af os demais entes federados no
estabeli.!Cimento de instrumentos melodol(Jgtcos e na cl~sificllç<!ÇJ dqs programas e
"
'
.
'
ações culturais no âmbi~? dos:respect;vos planos de cultura;
>
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X colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura- SNC, com o Governo do
Estado e com o Governo Federal na implementação de Programas de Formação na
Area da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos
responsáveis pela gestão das politicas públicas de cultura do Municfpio; e
XI coordenar e convocar a Conferência Munieipal de Cultura- CMC

SEÇÁOIU
DAS INSTÂ.t~CIAS DE ARTKULAÇÃO, P ACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO
Art. 38. Os órgãos previstos no inciso li do art. 33 desta Lei constituem as h.standas
municipais de articulação, pactuação e dehberaçl!:o do SNC, organizadas na forma
descrita na presente Seçao. Do Conselho Municipal de Politica Cultural- Ovl.PC
Art. 39. O Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, órgão colegiado
dehberativo, consulti:v--o e normativo, integrante da estrutura básica daSecretada de
Cultura e Turismo, com composição paritária entre Pode; Público e Sociedade Civil,
•
se coru;titui no principal espaço de participação social instituciorcalizadi\, de caniter
permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Cultura- S};:[C.

•

§ 1°. O Conselho Municipal de Política Cultural - OviPC tem como principal

atribuição atuar, com base nas diretrizes proposl:lls pela Conferência Municipal de
Cultura - CMC, elaborar, acompan.har a execução, fiscalizar e avaliar as políticas
públicas de cultura, consolidadas no Plano Mupidpal de Cultura- PMC.
§ 2°. Os integrantes,_ do Gonselho 1:funicip~l de Política Cultural - CI\1PC que

representam a socté"dade civil são eleitos democraticam?flte, pelos respectivos
segmentos e têm man\iato de dois dhos, renovável, uma vez, por igual per:iodo,
conforme regulamento.

·'

§ 3°. A represenl:llção@ sociedade civilnp Conselho Municipal de Polftica Cultural
- OviPC deve contemplilX na sua cOmposição os diversos segmentos artisticos e
culturais, considerando as dimensões simbólica, dd.ad.íl. c econômica da cultura,
b€m como o critério territorial.
§ 4°. A representação do Poder Públiço no Conselho Municipal de Polliica Culturel
- 01PC deve contemplar a representação do Mu:oic.ip.io de Várzea Alegre, por meio
da Secretaria Municipal de' Cultura,_ e Tihismo - SECULT e suas Instituições
Vinculadas, de outros Órgãos e Entidades p.o Governo M_pnidpal e dos demais
entes federàdos.
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Art. 40. O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por

membros titulares e i~ual n\j)nero~ de suplentes, com a seguinte composição:

"
I -membros titulares e respectivos suplentes
representando o Poder Público1 através
dos seguintes órgãos e quantitativos:
a) Secretaria Municipal de Cultura e Turi:IDlo, -1 repregentante, sendo esse o
Secretário de Cultura e Turismo;
b) Secretaria Municipal de Educação, 1 representante;

c) Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho, 1
representante;
d) Secretaria Municipal de Esportes e Laser, 1 represent~;

e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

e) Gabinete do Prefeito Municipal.
II membros titulares e respectivos suplentes, representando

a sociedade civil,

através dos seguintes seto.:res e quant:\tativos:
a) Câmara Municipal de Vereadores Várzea Alegre, 1 representante;
b) Câmara de Dirigente Lojistas de Várzea Alegre- CDL, 1 representante;

c) Associação de ArtesanatQ, 1 representante;

"

.

d) Instituições R1-ligioSas, 1 representarite;
e) Segmento LGBT, 1 representante;

f) Sindicato de Se:r:vidore's Público Municipais de Várzea Alegre, 1 representante.
§ 1" Os membros titulares e suple.rttes representantes

dn Poder Público serão

designados pelo respectivo órgao e os repres,_entantes da sodectaqe civil serão eleitos
conforme Regimei.lto IntePl;l.o .

•

§ 2° O Conselho Municipal de Foljtic~ Cultjrral- QviPC deverá eleger, entr~ seus
membro~, o Presidente .e o Secretário-Geral com os rr;-spectivos suplell.tes.

'

§ 3° Nenhum membro representant§ di:!-SOCiedaÇ-~.civil, titular ou suplente, poderá
ser detentor de cargo em comissl'iO oU fun~o de confiança vinculada ao Poder
Executivo do Municfpio;
§ 4°0 Presidente do Con:>elbo}funicipal de Po.litica Cultural- qiTC é detentor do

voto de Minerva.
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Arl. 41. O Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC é constitujdo pelas

seguintes :instânçias;
I Plenário;
II Comitê de Integração de PoUticas Públicas de Cultura- OPOC;

TII Colegiados Se:t;oPais;
N Comissões Temáticas;
V Grupos de Trabalho;
VI Fóruns Setoriais e Te.<"ritoriais.

Art. 42 Ao Plenário, instância máxima do Conselho Munidpal de Política Cultural
- C:MPC, compete:

I

propor e apmvar as díretril:es gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do
Plano Municipal de Cultuz:a- PMC;
~

Il estabelecer _normas e diretri~es pertinentes às finalidades e aos objetivos do
Sistema Municipal de Cultura- SM:C;
lii colaborar na implementação

das pactuações acordadas na Comissllo
Intergestores Tripartite - CIT e na Comissão Intergestores Bipartite - CIB,
devidamente aprovadas, respectivamente, nos Conselhos Nacional e Estadual de
Politica Cultural;
IV aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de cultura,. oriundas dos sistemas
setoriais municipais de cultuj:a e de su;y; instânci?S colegiadas;

V definir parâmetros gehis para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Cultura.-}'I>iC no que conc,eme à dis'i:ri.buiJ;àO ,}errito~ e ao p<õSo tela~vo dos
diversas §egmentas cultuntis;''
VI esta~lecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cl.!,ltura- CMIC do Fundo
Muniçípal de Cultura as diretrizeS' de uso dos reç1,1ISOS, cçnn base nw políticas
culturais definidas 1JD Piano Municipal de Cultura- P1vlC;

•
VII acompanhar e fis.calizar a aplicação d!JS recursos
Cultura- FMC;

dp Fun,do Municipal de

VIII apoiar a descentrali:mçtto de programas, piojetos e ações e asseg=pr os meios
necesfários à sua
execução e à ,partidpaçt~Ü social reladonada ao controle e
oi
Hscalízação;

)\
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IX contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de
recursos, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura- SNC;
"
X apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da Cultura;
XI apreciar e apresentar parecer sobre os Termos de ParcerJa a ser celebrados pelo

Município com Organizações da Sod~dade Civil de Intere&Se fúblico - OSCll's, bem
como acompanhar· e fiscalizar a sua execuçãQ, confQrme deter:r;u:ina a Lei 9.790/99.
Parágrafo único. O Plenário poderá delegar essa competência a outra instância do
Ct\iPC

XII contnbuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de Fo:rrnação
na Área da Cultul'a - PROMFAC, especialmente no que tange à formação de
recursos humanos para a gesta o das políticas culturais;

XIll acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo
Município de Várzea Alegre para sua in!Rgração ao Sistéma Nacional de CulturaSNC;

XIV promover,cooperação com os demais C:011S.@lli01l Municipais de Polltica
Cultural, bem como com os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Nadonal;

XV promover cooperaçao com o_s movimentos socia.is, organizações não
governamentais e o setor empresarial;
XVI incentivar a parqçipação democrática na gestão das políticas e dos

investimentos Públicos na área cultural;
XVII delegar às diferentes inst.'\ncias componentes do Conselho Municipal de
"
Política Cultural- CMPC a deliberação e acompanhamento de matérias;
XVIII aprovar

' interrlO da
" Co:qfer~ncia Mu.niçipal de
o regimento

Cultura- CMC.

XIX est;ibhlecer o regiJiu~nto ~interno do Conselho Munidpal de Politica Cultural CMPC.
Art. 43. Compete ao Conselho de Integn,lÇão de Políticas Públicas de Cultura CIPOC promover a articulaç~o das pOlíticas de cultur~ do Poder Públli;o, no ~bito

municipal pilia o desenvolvimento de forma integrada de programas, projetos e
ações.
Art. 44. Compete aos Çolegiadps Setoriais fornocer subsídios ao Ph;~ário do
Conselho -Munkjpal de Politica Cqlturai - ÇI\1PC para- a definição de polfticas,
diretrizes e estratégias dos·re$pectivos segmentos cul:tur~.
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Art. 45. Compete às Comissões Temáticas, de caráter permanente, e aos G1upos de
Trabalho, de caráter temporário, fornecer subsidias para a tomada de dedsão sobre

temas espedficos, transversais ou emergenciais relacionados

a área cultural.

Art 46. Compete aos Fóruns Setoriais e Territoriais, de caráter permanE!nte, a
formulaçao e o acompanhamento de politicas culturais específicas para os
respectivos segmentos culturais e territórios.
Art. 47. O Conselho Municipal de Politica Cultural- CMPC deve se arti=lar com
as demais instâncias colegiadas do Sistema Municipal de Cultura - SMC territoriais e setoriais- para assegurar a integraçil.Q, funcionalidade e racionalidade
do sistema e a coerência das políticas públicas de cultura implementadas no âmbito
do Sistema Mwricipal de Cultura- SMC.

DA CONFEJlliNCIA MUNKIP
,, AL DE CULTURA- CMC
Art. 48. A Conferência Municipal de Cultura- CMC constitui-se numa instância de
participação social,.· em que ocorre 'àrt:i.culação entre o Governo Mpricipal e a
sociedade- civil, por meio" de organizações culturais e segmentos sociais, para
' no lllillllçfpio e propor diretrizes para a
analisar a conjuntura da área cultural
formulação de políticas públiças de Cultura, que comporão o Piano Municipal de
Cultura- Plv!C.
§ 1°. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura- CMC analisar,
aprovar moç5es~ proposições e avaliar a execução das metis ço.nçernentes ao Piano
Municipal de Cultura- PMC e às respectivas revisões ou adequações.
§ 2". Cabe à Secretaria lv!unicipal de Cultura e Turismo - SECULT convocar e

coordenar a Conferência Municipal de Cultura - CMC, que se reunirá
ordinariamente a cada dois anos ou extraordinariamente, a qualquer tempo, a
critério do Conselho..Municipal do;~ PolHica Cult.u.~;al- ~- A data de realização
da Conferência Municipal de Cultura_~ CMÇ deverá estar de acordo coJII o
calendário de cçmvocação das Corú~ênc~s~Esbdual eNicionai de Cultru:a.
§ 3°. A Conferência MwJicipal de Culturi}- CMC será wece~i(;la de CorJerêndas

Setoriais e Territoriais.
§ 4°. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura-

CMC será, no mínimo, de dois terços dos
Conferências Setoriais e Terr}toriais.

deleg~dos,

sendo

QS

mesmos eleitos em

I;\
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SEÇÃO IV

'

'

DOS INSTRUMENTOS 9E GESTAO

' de gestão do Sistema Municipal de Cultura
Art. 49. Constituem-se em instrumentos
-SMC:

I Plano Municipa.l de Cultura- PMC;
ll Sistema Municipal de Financiamento à Cultura- SMFC;
ill Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais- SJV[[[C;

IV Programa Municipal de Formação na Área da Cultura- PROlviFAC Parágrafo
único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura - S;'vfC se
caracterizam como fenamentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de
qualificação dos recmsos humanos.

.

DO PLANO MUNICIPAL DE CULTIJR.A -l'MC

'

'
'

'

Art. 50. O Plano .Municipal de -C~jltura - PMC tem duração deceJJ<!]_ e é um
in5.1rt.!lllento de pl~,nejarp.ento el>tratégko que organ.iza.., ro:~gula e norteia a execução
da Polftica Municipal de Cultura na perBpe:ctivJ. do Sistema Municipal de CulturaSMC
Art. 51. A elabaraçao do Plano Municipal de Cultura- PMC e dos Planos Setoriais
de âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e
Tu:dsmo- SECULT e Institu:iJ;ões Vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas
pela Conferência Municipal de Cultura' - Clv!C, desenvolve Projeto de Lei a ser
submetido ao Conselho 'Ml.lnidpal de Politica C\lltural- CMPC e, posterionnente,
encaminhado à Câmara de Vereadores. Parágrafo único.. Os Plptos devem çonter:
~

''

I diagnósticfrdo 1es;envolvim.ento da cultyra;
Il diretrizes~ e priorida.~

m objetives gerais e espeçífu:os?
rv estrAtégias,. metas e ações;
V prazos de execução;

Vl resultados

e)mpact.o~

esperados;

VII rec\lrsos materjais, humanos e financeiro~ clli;ponfyei'fe'necessários;
VIII nt~Canismos eJontes de financiamento; e
Rua D<;P. Luú Qtacf!io ç:on-oia, 153 ~' C.mtro - CE!1:§3,!>JIO·QOO - _
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IX indicadores de monitoramento e avaliação.

DO SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAJ\IIENTO À CULTURA- SMFC
Art. 52. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura- S:tvlFC é consti.tuid.o pelo

<::onjunto de mecanismos de financiamento público da rultur"' no â~bito do
Munictpio de Várzea Alegre que devem ser diversificados e artkulados. Parágrafo
únko. São mecanismos de finandamento ptíblko da cultura, no âmbito do
Munidpio de VárzeaAleg'fe:
I - Orçamento Público do Município, estabelecido na Lci Orçamentária Amu'll
(LOA);

II- Fundo Munidpal de Cultura, definido nesta lei;
III- Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, confon.ne lei
espedfica; e
IV- Outros que venham a ser piados.

DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FMC

Art. 53. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FNC, vinculado à Secretaria
Munidpal de Cultura e Turismo comp fundo de natureza contábil e financeira, com
prazo inc"!ftterminado de duraçíio, de acordo com as regtas defuúdas nesta Lei.
Art. 54. O Fundo Municipal de Cultura- FMC se constitui no principal mecanismo
de finandamento das politkas públicas de álltura no munidpiÜ, com recursos
destinados a programas, ->projetos é ,ações culturais implementados de forma
descentrirlizada, em regime de eolaboraç:W e cofinandamentçl çom a U.piiío e com o
Governo do Esti!do do Ceará.

" recu'l-sos do F1Wdo Municipal de Cultnra
Parágr,úo único. É vedada a uti)izaçi'to de
- H!IC çom despesas de manutenção adll}inistrativa odos Çoyemos Municipal,
Estadual e Federal, bem como d~ suas entidades vinmladas.
Art. 55. São r~eitas do r"undo Municipal de Cultgra- FMÇ:

I- dotações consignadas na Le:i Orçamentária Anual (LOA) do }'(utúçípio de Várzea
Alegre.e-s~ crédiTos adicionais;

II. transferências federais e/ ou estaduai~ à conta do F)!lld,o Municipal de CulturaFMC.i'''·'
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III- contribuições de mantenedores;
IV - produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como:
arrecadação dos preços públicos cobrados pela cesslio de bens municipais sujeitos à

administração da Secretaria Munidpal de Cultura e Turismo; resultado da venda
de ingressos de espetáculos ou de oun;os eventos artísticas e promoções, produtos
e serviços de caráter cultural;
V- doações e lEgados nos termos da legislação vigente;
VI - subvenções E auxílios de entidades de qualquer natureza, :inclusive de

organismos internacionais;
VII - reembolso das operações de empréstimo porve."ltura realizadas por meio do
Fundo Munidpal de Cultura - F.MC, a tfh!lo de financiamento reembolsáveL
observados critérios de remuneraçlio que, no mínimo, lhes preserve o valor real;

VIII - retomo dos resultados econômicos. provenientes dos investimentos
porventura realiz.ados em empresas e projetos rulturais efetivados com recursos do
Fundo Municipal de Cultura- FMC;
IX- resultado das aplicações em títulos públicos feder<~is,_obedecida a legislação

vigente sobre a matéria;
X- empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;
XI - saldos não utilizadoo na execuç!!o dos projetos culturais finiJ.nciados com
recursos dos mecânis~os previstos nO Sistema cMunicipal de Financiamento à
Cultura- SMFC;

XII- devolução de recur:;os determinados pelo não CUilJ-:E':rinu;.nto ou desaprovação
de contas de prgjli!tos cultur;;ris OISteados pélos mecanislllJ?S previstos no Sistema
Municipal de FinandamentO' à Cultura- SMFC;

'

XIII - sal4os de exe:r;ddQs a,nteriQres; e

.

'

.

XIV- outras receitas legálmente ind:rrp.oráveis que lhe vierem a ser destinadas.

A.rt. 56. O Fundo Municipal de Cultura- FMC será administrado pela Secret<lria
Municipal de Cultura e Turismo- SECULT na forma estabelecida no regulrunento,
e apoiará projetos cultwais por meio d\}S seguintes modalidades:
.

.

I - nlio-reembclsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais

apresentados por pessoas tísicas e pessoas jurídkas de illreito público e de direito
privado, com pu s.em fi.ns lucrativo&,'p.repon.d~temente por'Ip.eio de editais de
seleção.ptj.blica; e
'
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II- reembolsáveis, destinados ao estimulo da atividade produtiva das empresas de
natureza cultural e pessoas físicas, L.'lediante a c:oncessão de empréstimos.
§ 1° Nos casos previstos no inciso II do caput, a Secretalia Municipal de Cultura e
Turismo - SECULT de~á com ps agentes }inanceiros credenciados a taxa de
adm.inil.tração, os. prazos"de carência, os jrnos limit71, as garantias exigidas e as
fmmas de pagamento.
§ 2" Os riscos das openu;:ões previstas no pdágrafo anterior serJo assumidos,
solidariamente, pelo Flmdo Murúcipalde Cultura- FMC e pelos agentes financeiros
credenciados, na forma que dispuser o regulamento.

§ 3° A taxa de administração a que se refere o§ l 0 não poderá ser superior a trêS por
cento dos recursos disponibilizados para o financiamento.
§ 4° Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de remuneraçao

'
'
que, no núnimo, preserv€11\ o valor originalmente
consedido.

Art. 57. Os custos referentes à gestão 'lio Fundo Municipal de Cultura - FMC com
'
planejamento, estudos,,acompanhamento, avaliação
e divulgação de resultados,
incluídas a aquisiçao ou a locação de equipamentos e bens necessá1ios ao
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar cinco por cento de suas
receitas, observados o limite fixadq anualmente por ato da CMPC.

Art. 58. O Fundo Murúcipal de Cultura - FMC financiará' projetos culturais
apresentados por pessoas físicas e peSsoas jurídicas de direito público e de direito
privado, com ou se~?- fins lucrativos.
§ 1° Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de programas

setoriais definidos pela Comissilo Municipal de htcen_tivo à Cultura- CMIC.
§ 2° Nos .fa50S em que a wntrapartida for exigida, c prnponMte deve comprovar
que dispõe de ret~os financeiros ou de bens ou serviços, se eCOJ1DmÍCamente
mensp:r.áyeist para" compl~entar c mo~;ttante apo~ta.do,pelo F_undo Municipal:de
Cultura- FMC, ou que está assegurada a"obtertção df finand~p:J.<~nto por outra
fonte.
~

3" Os projeto~ culturais previstos no caput poderao col<-ter despesas
administrativas de até dez por cento de seu custo totaL excetuados aqueles
apresentados per entidades privadas sem ~ lucrativos, que poderão conter
despesas administrativas de até quinze por cento de seu custo totaL
Art. 59. Fica a:gtorizada ·a compvsigãp firla_nceira de recursos d9 .Fundo Mucicipal
de Cultur..i.,.
recursos de pe~soas jurídicas de direito público ou de direito
privad'Q~ com>fins lucrativQS- pata ap.oi6 cop.1pi,!l1ilhado de progra.mas, projetos e

FMc com
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ações culturais de interesse estratégi<"o, p<tm o desenvolvimento das cadeias
produtivas da cultura.
§ 1° O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito

privado previsto neste artigo não gozaJ:á de hcentivo fiscal.
§ 2° A concessi'io de reruiSOS financeiros, materi.ais ou de infraestrutura pelo Fundo
"
~
Municipal de Cultura - FMC Será formalizada por meio de wnvênios e contratos
específicos.

Art. 60. Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura FMC fi.ca criada a Comissao Municipal de,. InCentivo à Cultura - CMIC, de
composição paritária entre membros do Podêr Público e da Sociedade Civil.
Art. 61. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura- CMIC será constituída por

wcmbros titulares e igual número de suplentes.
§ 1Q Os membros do Poder Público serao in,9..icados pela $eo-etaria Municipal de

Cult:uriJ: - e Turismo SECULT.
§ 2" Os m~bros d<J.Soóedade Civil serão escolhidos conforme regulamento.

"

Art. 62. Na se)e;ão d~ projetos a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura CMlC deve ter como refer(lnda maior o Plano Muitidpal de Cultura - PMC e
considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho
Municipal dJ:> Politica Cultural- CMPC.
Art 63. A Comissão Mm.Ucipal de h1centivo à C~ultura- CMIÇ deve adü_!:arcritérios

objetivos na sel~ão das propostas:
1- avaliação das três dim<;n5ões ccltur;.1.i$ do projeto- simbólica, econômica e social;

II- adequação orçamentWia;
~

·'

III- viabilidade de execução; e
IV- capacidade,t.êçniço.ope;racional' do J?rpponenÍe.

DO Sl.STEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICAPORES
CULTURAIS- SMIIC
Art 64. Cabe à S€cret.1ria Municipal dti'\cultura e Turismo - SEÇULT desenvolver

o Sistema Municipal de Wormações e Indkadores Culturais - S~vmC com a
finalidade de gerar informações e esta$tic:as da realidade" cultural local com
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cadastros e indicadores culturais construidos a partir de dados coletados pelo
Munidpio.
§ 1°. O Sistema Municippl de Informações e Indicadores Culturais - SlVIIIC é

constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços, infraestrutura,
investimentos, produç~, aces,so, consumo, agentes, programas, instituíções e
gestão cultural. entre outros, e estará dispcuúvel ao público e integrado aos Sistemas
&tadual e Nacional de Informaçoes e Indicadores Culturais.
§ zo O processo de estruturação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores

Clllturais - SMIIC terá como refl;rêruia o modelo nacional, definido pelo Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais- SNIIC.
<

Art. 65. O Sistema' Municipal de Wormações e Indicadores Culttuais- SMJIC tem
como objetivos:

I - coletar, sistematizar e interpretar d<J-dos, fomecer ~et:odologias e estabelecer
parâmetros à merumração da atividade do campo cultural e das Ilêeessidades sociais

por cultura, que p_ermitam a formulaçaõ, mohitoramento, gestio" e ava.liaçao das
políticas públicas_ de ·c:ultura e das politicas culturais em geral, verifkando e
racionalizando a implementaç~o do Plano Municipa! de cUltura - ThiC e sua
revisão nos prazos previstos;
II - disponibilizai estatisticas, indicadores e outt<ts iitformações relevantes para a
•
•
çaracterização da demanda e oferta de bens culturai.s, j:una a construção de modelos
de economia e sustentabilidade da cul-tura, para a adoção de mecanismos de
indução e regulação da atividade econp~a no campo cultural, dando apoio aos
gestores culturais públicos e priva,dos,_no.ãmbito do lvj:unkípío;
..

<

,,

m-; exercer e fa.d.li@r o monitoramento e avaliação das políticas públicas de culttua
e d3s po]!ticas culJ;rra.is e:m. gera), asll·~gy.rando ao poder-público e à soc_iedade civil
o acompanhmn,enfu do desempcrlho do Pl<q).o Municipal de Cultura- PMC.
'

~

-

,.

<

Art. 66. O Sistt)ma Municipal~de Infonn11.ções e Indicadores Culturai~- SMIIC fará

levantamentos para rea.Jizaçilo de mapeamentrn; culturais, para conhecimento da
diversidade cultural loéal e transparênçia dos~invespmentos públicos no~setor
cuJtmru.
Art. 67. O Sistema Municipal d,e hÚOJ:mações e-Jndicadores Culturais - SMIIC

cstabele.cerá parcerias coro os Sistema~ Nacional e Estadual de Informações e
Indicadores Culttuais, com i.nstituições especializadas na área de economia da
cultura, de pesquisas soci-l)econõmicas ~ demográficas e com,·outtos in;ititutos de
pesqW%a, para Q.eseny:olver uma bJi!.Se ,consistente ,!' -.f:orrt;inva de in{ormações
relaciO;r{âàas ao setor cultul,Jll e elaborar inQ.içador~,culttmlis-qu,e contn"bll_ilm tanto
.

~t

.
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Art 72. As politicas culturall; setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas

da Conferência Municipal de Cultura- CMC e do Conselho Municipal de Politica
Cultural- CMPC consolidadas no' Piano Municipal ~ultura- PMC.

"

-·,r

Art. 73. Os Sistemas MuniCipai~ Setoriais constitufdos €tos que venham a ser criadoo
intJ;>gram o Sistema Ml,lnidpal de Cultura, - SMC corúormando subsistemas que se
Con,ectam à. ~trutura feçlerativa, à niedida que os sistemas de cultura nos demais
níveis de &Overno forem sendo ipstituidos.

Art 74. As interconex&:s entre os Sistemas Setorlills e o Sistema Municipal de
Cultura - SMC s::ío estabelecidas por meio das côqrdenações e das instâncias
colegiadas dos Sistemas Setoriais.

Art. 75. As inst.lnciru.> colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter participação da
sociedade civil e considerar o critério territorial na escolha dos seus membros.
Art. 76. Para as:>egurar as conexões entre os Sistemas Setoriais, seus colegiados e o
Sistema Munidpal de CultjJra - SMC, as coordenações e as instâncias colegiadas
setoriais devem ter assento no CoilSClho Municipal de Política Cultural - Q.-fPC
com a finalidade de propo:t: diretrizes para elaboração das políticas próprias
referente_s às suas áreas "e subsidiar nas definições de eStriltégias de sua
implementação.
'
~

TÍTULO III

DO FINANClAMENTO

'

CAPITULO I
DOS RECl]RSOS
Art. 77. O Fundo Municipal da Cult~f;a- ThfC é a p,rindpal fonte de recursos do
Sistema Munkipal de-ÇqJtura..

·'

,,Parágrafo (mico. O orçamento do Município se constitttt ta;!fibém, fonte de recursos
do Siste,ma Municipal de Cultura.
Art. 78. O financiamento das pol1tifas públicas de cultura estabelecidas no Planp

Munidpal çie Cultura far-se-á com o~ recursos do Município, do Esta® e da Unji!Q,
alé.m. dos demais recursos que compõem o Fund9. Municipal da Cultura- FMC.
Art 79. Q Municfpio deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura -

FMC, para uso comlhcontrapartida de transferências dos Fundos Nacional e
EstadUal de ~lt:u,ra,
_,
'
§ 1~ Os reatl'SOS oritmdps de r~passes dos Fundos Nàdonal e Estadual de Cultura

serão"destiru;ldos a:
11-ua Dep. Lu": Otad!io eorrnia, 153 - Centro .., CEP:6J.s40•009
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Cultura e a alocação de recursos próprios destinado~ à ~!tura na Lei Orçamentária
''
Anual (LOA) e no Fundo Municipal de Cultura.

CAPÍTIJLO UI
DO PLANEJAMENT9 E DO ORÇAM"ÉNTO
Art. 84. O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de

Cultura - SMC deve buscar a integraÇão do nível local ao nacional, ouvidos seus
órgãos deliberativos, compatibili:rondo-se as necessidades da polftka de cultura
com a disponibilidade de recursos próprios do Municipic, as transferências do
Estado e da União e outras fontes de recursos,
§ 1~. O P]pno Mu..."'l.icipal de Cultura será a base das atividades e programações do

Sistema Munidpal de Cultura e seu'·. financiamento será previsto no Plano
Plurianual- PPA, na Lci de Diretrizes Orç<Unentárias- LDO e na Lei Orçamentária
Anual- LOA
~

'

Art. 85. As 'diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano M-u...-lldpal de
Cultura serao propostas pela Conferênda Muniàpill de Cultura e pelo Conselho
Municipal de Política Cultural- CJ\.IT'C.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E D{ANSJTÓRIAS

'

r

Art. 86. O Munidpio,de Várzea Alegre deverá se integrar ao Sistema Nacional de
Cultura- 5'1'-TC por meio da assinaturA ç:o termo de adesão ·voluntária, na forma do
~
regulamento.
Art. 87, Sem prejuíw de outras S(l.IlÇõ.es cabí>reís, consti.Wi crime de emprego
irregular àe verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 313 do Código Penal a

utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura - SMC em
fuli\lidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 88. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga. das disposições em
contrá:rio.
PA,ÇO DA PREFEITURA DE VÁRZEA ALEÇRE/ ESTADO DO CEARÁ,

'
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LEIN" 981/2017, DE 05 DE JULHO DE2017.
Concede subvenção à CASA :MÃE~
ASSOCIAÇÃO
.BEN~FICENTE
LUIZ OTACÍLIO CORREIA DO
MUNidPIO
DE
VÁRZEA
ALEGRE,. destinada à prestação de
serviços Assistenciais e dá outras
providências.

O PREfEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRErESTADO DO
CEARÁ no wso de su,as atribuições legais, faz saber que ;-Câmara Municipal de
Várzea Alegre APROVOU e euSANOONO a seguinte Leí:
Art. 1" -Fica autorizado ao Poder Executivo do Munidpio de Varzea

Alegre a conceder à C'\SA MÃE - ASSQCI.AÇÃÓ BENEFICENTE uhz OT ACÍLIO
CORREIA -DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, inscrita no CNPJ sob o n°
07.&17.375/0001-97, subvenção social no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais),
em parcelas mensais no va.lor de R$2:ooo,oo (dois mil reais) destinadas av apoio das
atividades da citada instituição.
Art. 2° - A subvenção social de que trata o ariigo anterior, não tem
carátel" vitalício e podeiá a qualquer tempo ser s-uspensa, extinta ou anualmente
reajustada pelo índice oficial Uúladonálio do Pais, atrav~ de Decreto do Qwfe do

~

Poder Execu\ivo l:y[uniçi.pjll.

Art. 3" - Os recursos fina)lcctras de que tratam a subvenção social
concedida no art. 1" 005-ta Lei, correri!o por conta do Fundo Municipal de
Assistência Social do Município de V~zea _Alegre, a~avés de transferências
intragoveí'rwnett:tais creá.itadqs em con:tâ especili~à. .

.Art. 4 o - A transferência do§recursos da su9veru;ão social objeto d_esta
lei,. dar-se-á em parcelas pu quotas,_"soment@ se proced}"ndQ ao repasse de uma
parcela após a preitp.ção}.e contlis daquflaimediat,iWl-~"t.e, anterior._

A-rt.. 5" - A prestaçi\o de ronta:; men~oroda nq_ a~,fo acima te~á
caráter obr\gatório e deverá ser owreseptada pelo. enhdade beneficiáfi.a à Secrewna
Municipal de.Assit;têo.da sbcial. S}>g1.J[ança .,Aliroentar e"-Trab<ill\o, <composta das
seguii:Ltes peçi!S ducumentai,K

,,

a) Cópia de extrato bancário-da conta e_specifica;
b) Condliação bartcária:!

1\
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c) Relação das despesas realizadas por conta da parcela repassada;
d) Documentes cem probatórios das despesas realizadas.

'

Parágrafo Ún.ico -À prestação de mntas, deverá,. ainda,. ser anexada
a seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de._Débiro do INSS_ CND;
b) Certificado de Regularidade do FGTS_ CRF;
c) CertidJo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais;
d) Certidão quanto à Dívida Ativa da União;
e) Certidão N:egativa de Débitos Estaduais;
f) Certidão Ne&ativa de bébitos Municipais.
Art 6° - FiCa aberto i!O vigente Otçdl,Il.entü Municipal CRÉDITO
ADIOONAL ESPEOAL no valor Qe R$ 14.000,00 (Qu;atorze Mll reais), destinados
ao assentamento cçmtábil das desp~sas deconentes do Artigo 1° destl Lei, durante
c excrcfcio financeiro de 2017.

Parãgrafo Único - O dlefe do Poder Exocutivo Municipal editará
Decreto Orçamentário regWantentadO' a abertura do Crédito Adicional Especial
tratado no caput deste Artigo .

.àrl. 7'- Fica criado no Orçamento do Fu.""~do Mu."'"licipal de Assistência
' para inserção_do crédito Adicional Especial
Social o clell\ento de dçspesas abaixo,
de que trata o ;:aput do artigo anterior:

ALIMENTAR E

Art. 8° -Os-recursos orçamentários para fazer face à cobertura do
crédito Adicicmal E~pedal tratado noS Artigos 6° e 7',,®stà Lei Municipal serão
oriundos da~anuJ.;!;ção t;otal ou parcíal de dotações... ç:m;ame...."'ltári<~s do vigente
Orçamento.
Art. 9Q - Anualmente o Municlpio de Várzea Alegre alocará no
O«;a~cnro programn,?o '_para a Scàctaria Mu.'"1idpf de Assistl'ncia Social,
'
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Segurança Alimentar e Tn;tbalho, dotações orçamentárias que assegurem o
pagamento da subvençijo social instituída nesta Lei.

'

Art. 10Q - Esta Lci entrará em vigor na data de
revogadas as disposições em contrário.

sut~

publicação,

PAÇO DA PREFEITURA DE VÁRZEA f\.LEGRE, ESTl\,DO DO CEARÁ,
EM 05 DE JUlHO DE 2017.

.·
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LEI NC. 980/2017, DE OS DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre <J. Gratificação de Atividade de
Trânsito (GAT) e dá outras provi~ncias.

O PREFEITOMUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais e em pleno e~eJticio do cargo~

Faço saber que a Câmara MUl\icipal de Várzea Alegre aprovou e eu sandono a
seguinte Lei:
Art. P -Fica institufda a Gratificação de Atividade de Trânsito (GAT) para os
servidores efetivos ocupantes do çargo _de Agente Fiscalizãdor de Trânsito do
Mwicfpio de Várzea Alegre.
·
Art. 2o- A GratificaÇão de Atividade de Trânsito será paga na proporção de 20%
(vinte por cento) sobre os vencime,ntos básicos mensais dos Agel).tes Pisccl.izadores
de Trânsito.

Parágrafo Único - Somente os Agentes Fiscalizadores de Trânsito em efetivo
exercício de suas funções farão jus à GAT (Gratificação de Atividade de TrAnsito).
Art. 3° - As despesas COlXI a execução da pre:;;ente J.ei correrão à conta de dotação

orçamentária própria, qtJe será suplementada se necessário.

•
Art. 4 o - Esta Lei entra}m vig9r na Qata d,e sua publicação, revog<tda~ ~ disposições
em contrário.
'

•

>

~

•

•

'

.

PAÇO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE,
..AOS OS~ DE JULHO DE 2017.

,.

'

..
.
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LEI W 977/200.7. DE i3 DE JUNHO DE 2017.

Concede o Adicional de Incentivo ao Trabalho
de Qualidade aos Agentes de Combate às
Endemias- ACE- atuaiJ_te em Várzea Alegre, e
dá outras providências.

F

O PREFEITO MUNICIPAL DEVÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ. nú uso
de suas atribulções legais e em ple11-o e,xerçido do cargo;.
Faço saber que a Crunara Mvnicipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art.l o- Fica assegurado mensalmente' aos Agentes de Combate às Endem)as- ACE,
atuantes jullto ao Sistema de Saúde Pública do ]vfunictpio de Várzea' Alegre- Ceará,
o repasse de 50% (cinquenta por cenfb) do recUr~ que compõe o Bloco de Gestão
da Vigilância a Saúde, referente ao incentivo,do Progrruna Agente de Combate às
Endemias, correspondente ao Adicional de Iru::entivo ao Trabalho de QuMÇ!ade aos
Agentes de Combate àS Endemias, rep<~_ssados fundo a ,ful-J-do db lVIinistério da
Suade à Prefeitura Municipal de Várzea Ale:p:e/Fundo Municipal de Saúde.
'

Art. 2° -·Serão contemplados com' o Adicior.al de Incentivo ao Trabalho de
'
Qualidade, concedído pelo artigo
anterior desta Lei, todos os Agentes de Combate
r

àS EndemiaS - ACE, lotados dentrô do Bloco da Vigilância a Saúde em pleno

exercício de suas funçõe!, conforme controle da Socretarip_ )V[unicipal de Saúde.

po.r c:;onta do teto fi;naru:eiro
Mil:tistério da Saúde, Pi!!'a efeito do

Art. 3o - M despesas decorrentes des:rn- Lei, correrao

repassado ao Mu.niqpio roensalutê.>."'"lte p~lo
custeio do Sístema Único de Saúek- SUS e do Prograç.'-a-d.e Agente de Com"Pate às

Endenllas- ACE.
Parâgrafo Único- ~~ru:á o pagam~to' do~Arlicipnâl de lr!o;:entivd ao Trabalho de
Qualidade, fia hipótese de intcrrupçffo ou supressão definitiva dos recursos de que
trata o caput deste artigo.
Art. 4° - Esta Lej entra em vigor na, data de sua publíc<ufão, tendo
retroativos a 01 de março de 2017.

seus efeitos

[f\
"

'

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Gabin?le ~o Prifetto ,

Paço da Prcfeib.lra Municipal de Várzea Alegre,
Em 23 de junho de 2017.

José

de Carvalho

•

RuaDop. Luiz OradlW CQrrôa. 1.';"3 - C.)"l!l"o - CEP:63..~40"&&o - Várzea A[cyrejCE

'

"Vár.ZeàAlegr~·. férr,a do Amor .Fraterno"
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Governo de

VÁRZEA ALEG!If

LEI N". 976/2017, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

Institui a Comenda Vereador Joaquim Inácio
Neto, e adota outras provi<lên~.

0 PREFEITO MUNICIPAL DEV Á}a:EA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,. no uso
de suas atribuições leg-ais e em p1~ exercício do cargo;
Faço saber que a Câmara M'Ulfo::ipal de Várzea Alegre aprovo\l e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei;
Art.1" -Fica instituída a CO:tvlENDA VEREADOR JOAQlJThti INÁOO NETO com
que a CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE homenageará anualmente até
07 (sete) homens e/ou mu.lheres, que exerceram cargos públicos, contribuindo
assim para o progreJ>so e desenvolvim,e~to de Várzea Alegre.

Parágrafo Ú~tico- Entende-se que o agraciado ~.a, acima de tudo, através do seu
ttaballm no ep.ii'tpo de q_tividade pública e pol,ítiol, dado demonstrações de serviços
prestados que contríbufram'pa.Ja o engrm\dedmento do nosso município.
Art. 2°- A Mesa Diretora i.t·'l.diçará,fU",ualmente alt 07 (sete) ~rsonalidades políticas
locais que receberão a Comenda

'
Art. 3o - A outorga da Comenda "VEREADOR
JOAQUIM INÁCIO NETO", será
feita anualmente sem Sessão' Solene da Câmara Municipal de Várzea Alegre, em
data a critério p:a Mesa Diretora.
Art-. 4~ - A Comefula "VEREADOR JOAQUIM INÁClO NETO", será
simbolicamente
represe.ntada
r{àformafisica
por 01 (lun).ÇERTIFIÇADO e 01 (uma)
' "
'
,• lviEDAUl:A.

.

Art. 5Q - Esta lei el'ltl;ilr4. em
disposiçóes em contrário.'

~igor~na

data,de ·sua

ppblic~ã;o,

revogadas as

pAÇO DA PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE-CE, ESTADO DO CEAR.-\
EM 19 DE JPNHO DE 2017.--

"

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Gab!net< d~ I'>"<Jelto

LEI N°. 975/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017.

'

'

DenÓmh.1a rua
providências.

que

Indica

e

aQ.ota

outrils

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de SUÇ\5
atribuições legais e em pleno exerddo do c~rgo;
Faço saber que a Câmara ~nicipal de Várze<~ Alegre aprçvou e eu promulgo e sanciono
a segyinte Le\:
Art.1~ - Fica denominada de SÃO JOS~, a rUa qye fica paralela a Rua Paula Frandnete
Costa e perpendicular à. Rua Dona Santinha- Bairro ~ezinho Costa- Várzea AlegreCeará.

Art. 2•- Esta Lei el'ltrmá em vigor na data de sUa publicação, revogadas as disposiçóes
em contrário.

PAÇO DA ltREfEITURA DE VÁRZEA ALEGRE-CE, ESTADO DO CEARA.
EM30 DE MAIO DE2017.

'

.., Josã

Hei~'
~-d~
Ptl~~

Carvalho

nldpal

'

Go\l€rno de

VÁRZEA ALEGRE

LEI Na. 972/2017. DE 27 DE ABRIL DE 2017.

Denomina rua que lndica e adota outras
provídêJlcias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, no uso de suas atribuições
legais e em pleno exercíci9 do cargo;
--

Faço saber que <1 Câmara Municipal' de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art.t 0 - Fica denominada de LEÓNJpAS SIEBRA~LEITE (ALBERTO SIEBRA), a
Rua "A" do Conjunto Frei G~lvão- Várzea Alegre-CE.

Art 2° - EsW Lei entrará em vigor na data de sua publicação, rev09ad® as
disposições em contrário.

-.

I
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEAALEGRE-CE,
EM 27 DE ABRil. DE 2017.

Go~rnode

,VÁRZEA ALEGRE
Çablru~

----~--

Swc. de Adn. n1G~ração

dol'nf•it<>

DE 03 DE MAIO DE 2017.

LEI N" 973/2017, ·

Concede o Adicional de Incentivo ao Trabalho de
Ouãlidade aos Agentes Comunitários de
Endemias atuante em Várzea Alegre e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais é em pleno exercício do~Cfl,rgo:
Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou
sanciono a seguinte._ Lei:

e eu

promulgo e

Art ~1"- Fica assegurado mensalmente aos Agentes Comunitários de EndemiasACE, atuantes junto ad Sistema de Saúde Pública do Município de Várzea Alegre
-Ceará, o repasse de 50% (clnquenta por cento) do recursg qu,e comp6e o Bloco
de Gestão, da Vigilância a ... Saúda, referen,te ao incentiVo do -Prog~ama Agente
Comunitário de Endemias, correspondente ao Adicional de lncenUvO::ao Trabalho
de Qualidade ao~entes de EndeiTrias, rep~ssados fundç a fundo do Ministério da
Suade a PrefeifUra Municipal de Várzea Alegre/Fundo Municipal de_,Saúde.

Art. 2" - Serão contemplados com o Adicional de lncerllivo ao Trabalho de
Qualidade, concedido "pelo artigo anterior desta Lei, todos os Agentes Comunitários
" Broco
" da Vigilância a Saúde em pleno
de Endeml<~s - ACE, lotados dentro do
exercício de suas funções, conforte controle da Secretaria Municipal de Saúde.

r

Art. 3°- As de,spesas decorrentes desta Lei, co.rrerão_.por çonta do teto finanq;iro
repassado ao~rytunicípio mensalmente pelo Ministério da Saúde, para efeito' do
custeio do Sist8ma Único ,d-e S<;~údo:t- SUS e do Programa de Agente Comunitoyio
de Endemias- ACE.

~

•
•
Parágrafo Uni co- Cessará o pagamento do Adicion<~l de,lnce.q,tivo ao-Trabalho de
Qualidade,~na hipótese de interrupção ou supressão ou definitiva dos recursos de
'"
·. •, ? ,
que trat!:l o capyt çjeste artigo.

.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigo( na datq de'·sua publlcação, revogando-se as
disposições em contrário.

,.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL ÕE VÁRZEA ALEGRE,

EM 03 DE MAIO DE 2017.

"Várzea Alegre Terra

Governo de

VÁIIZEAA!.EGRE
Gôbifl<!W d~ l"';foiJ;r•

LEI N~ 974/2017. DE 30 DE MAIO DE 2017.

Institui Gratificação de Produtividade Fiscal
(GPF), e dti o;~utras providêocias.

O PREFEITO MUNJCIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e em pleno exercfcio do cargo;
Faço saber que a C~mara Municlpal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e sanciono
a seguinte lei:
Art. 1"- Fica institufda a Gratificação de Prod1J!Ivli(j<lde Fis_çal (GPF), n.q forma da presente

Lei.
Art. 2•- Fa.rão jus à gratificação de que trata- es:.tá Lei os agentes públicos integrantes do
Núcleo de Administração Tributária- NAT, da Secretaria Municipal de Finanças, bem
como os servidores que comprovadamente, nos termos do artigo 6° desta Lei, tenham
deserwolvido atividades, em caráter exclusivo ou cumu[atJvo, relacionadas ao aumento
de arrecadação de que trata esta Lei.

.

.

Art. 3•? A GPF somente incidirá
ao
- sobre o aumento de arreçadação, correspondendo
.
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o efetivo aJJm~to, apurado nos termos
desta Lei.

Art. 4•- Para o cálculo illl GPF será ro.rnado como parâmetro o mesmo pe;-íodo do ano
imediatamente <;Ulterior.
~

§ 1•- A GPF será apurada. bimestralmente, com efeitos finançeiros para o seryidor no

bimestre imediatamente posterior ao da apuração.
§ :2:• - Para efeito do çlisposto "ne.ste "artigo serão c9nsiderados os-- blmestres

janelro/feverelro, mqn;:o/a.bril, n)jliÇ/juni)o,
novembro/dezembro .de cada ano.

.

julho/ag.osto,-

~ter:nbro/ovtubr;o

e

Art.5•- A.divlsiiio da. GPF s.erá feita na proporçãp
. de 50% para os ocupantes.do cargo de
agente fiscal fazendário e 50% para os demais servldores mendonados no ~rtigo 2°desta
Lei, observando-se os Hmites" previstos na Lei de Responsabilidade FiscaJ (Lei
Comflter;ne,~tar ~ederal no 101/2000) e no art.{~ desta LeJ.
•

•

Rua Dop. Lut:z Qtací!io Corcel<>.. 1S3 '- c;;-riwo -· CEP:6,-.54Q,OQQ - Yácz<;a. AIJ!g,-.,;CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno"

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
GiÍtinele do I'rif<ito

Art. 6• -Compete à G~n~ncia do NAT, mediante atp formal e fundamentado, a verificação
do aumento de arrecadação, a indicação do~ servidores que faráo jus à gratific'lção e a
designação do montante, a que faráo jus cad~ servidor, o]?servando-se o disposto no
i!rligo anterior e a chancela final do Secretário Municlpal de Finanças.
Art. 7"- A gratiftcação de produtividade de que trata esta Lei não excederá a 100% (cem

por cento) do

r

~alá rlo

base do servidor beneficlado.

Parágri!fo único. Exclusivamente para o cálculo do 13• salário será feita a média das
gratificações recebidas no~ últimos doze meses ou proporcionalmente aos meses
'
trabalhados, conforme legislação trabalhista.
Art. 8•- Esta Lei entri'l em vigor na dqt,r de sua f?Ublica.çiio,
em contrário.

r~vogando·se

as disposições

PAÇO MUNICIPAL DA PRWOIJURA DE VÁRZEA A~EGRE, CEARÁ,

EM 30 DEMAIQ DE 2017?-

JOS~ HELDER ~~ ~ CA.RVAJ.HO
Pr~~=al

1,_
R_"-" D<tP,

Luiz

Ot~cl(i<>

CQPceia,

i~-

rio»t,..,

"

~ CKJN;~-S.i-O,ooo -cY~rze.a Ai«oco/ÇR

" ' do AIJ)orFraterno~
.
"V?rzea-Alegre,[erra

;;; ;

..

;

'

Governo de

VÁRZEA ALEGRE

LEI N° 971/2017 DE 27 DE ABRIL DE 2017.

'

'

Mera a redação do 'art. 10, da Lei n° 782, de 25 de
junho de 2013 que institui o R61:Jim~ de Suprimento de
FLUJdos no âmbito do Po.der-Ex.ec.utivo Municipal, e dá
outras providências.

O PREFEITO,MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições leg~is e em pleno exercrcio do cargo;
Faço_ saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" -O art. 1 o da Lei Municipal n" 782/2013 de 25 de junho de 2013 pªssa a
vigorar de acordo Com a seguinte redação:

.. ,.,._..., ... -- ··- ..

._

........... .,." ........ "'" .................... "'" .............. -- ... "'"'"'" ............ .

"Art-10. O Suprimento de-Fundos n§o utt_rapassará valor
correspondente E R$ 5.000,00 (cinco ml} ~alsr

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data. de sua publíceY;ão. revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITUR.f\ DE VARZEAALEGRE-CE, ESTADO DO CEARÁ,
.. E_M 27 DE ABRJL -QE 2017.

""
'
Rua Dop. Luiz Otadlio Correia. ;sj:. C~nll'o • CEP:53-S40·0M :r Wirze.a Alegr~/CE

'
"Várzea Alegre Terra' dp"Amor
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Governo de

VÁRZEA ALEGRE
. G.otioored~ l'r~k'ta

LEI W 97012017,iQE 27 DE

A~RIL

DE 2017.

lnstftuf o programa de regularização fiscal REFIS 2017- junto a9 Múhicfpio de Várzea

1)/egre_(CE, e dá outras pruvidências.

' ESTADO DO CEARÁ, no uso
O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE,
de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo.

.

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e ebl promulgo e
sanciono a seguinte Lei:
~

Art. 1° - Fica instlluícto o Programa de Regularização·- Fiscal - REFIS 2017,
'
conforme 9isp_p§ições desta Lei.

§ 1° - Poderão ser quitados, na f~a desta Lei, os débitos de natureza tributária e
não tributé.ria, inscritos e não hÍscri_tos em Dívida Ativa, vencidos até 31 de
dezembro de 2016, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive os que sejam objeto de
parcelamentos anteriores, rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou
judicial, desde que o requerimento de adesão ao programa se dê no prazo de que
~
-·
"
trata o parágrafo 3° deste~ artigo.

r

§ 2°- A adesão ao REFIS 2017 ocorrerá por meio de requerimento específico a ser
•
•
•
preenchido e protoco~zado junto ao_ Núcieo de Admini§tração Tfibutãrla - NAT,
conforme modelo çan~tante n_ç Anexo Único dest;;; Lei.
-

.

§ 3"- O requerimento de ades&,o ao REFIS ,2017 se~'limílado ao lapso temporal
de 60 (sessenta.), dias após s !f-Ublieação desta Lei.
Art. 2°- O contribuinte que aderir ao REFIS 2017 poderá liquidar os débitos de que
trata o art. 1° mediantra opçiíà pÔpuma das seguinies rnodá.lidades:
! -Pagamento à·vista dp.!otab-do 'débil?, com desconto de 100% de mulla e furos

'
moratórios Incidentes sobre o monlar)tE;
da divida.

11- Pagamento em até_02..-(duaS) ~~,u;e_Jas mensais e sucessJv~, com desconto de
90"4,.(no;yenW por cento).,de Q)Ulta ejur~x;,;

-'"

t-

RUa l)ep. LWl Ot;adl!o C-:woi<Vj!5p- C•ntro JcRP:63-54.0-oqp- Vár:zea.AlcyrejCE

"Várzea Alegre 'Terra do Amor Fraterno~
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'

Governo de

VÁRZEA ALEGI!E
Gabiom Co !'rifeiro

!I!- Pagamento em até 04 (quatro) parcelas

m~nsais

e sucessivas, com desconto

de 70% (setenta por cento) de multa e juros;

§ 1° - Qualquer outra proposta de parcelamento será apreciada e decidida pela
Secretaria de Finanças em conjunto com a Procur~doria Geral do Município.

§ 2" - O pagamento integral ou da primeira parcela deverã•ser efetuado em até 02
(dois) dias úteis, contados da datª da assinatur<J do Requerimento de Adesão ao
Programa.

§ 3". O atraso no pagamento de duas parcelas implicará na imediata exclusão do
contribuinte do

program~

de que trata esta Lei.

Art. 3° - O contribuinte, por ocasião do requerimento, in~dicará a forma de
pagamento, bem comb fará cçn1issão expressa e irretratável do débito e eventuais
custas judiciais, revelando, inc)usive, sua renúncia em interpor qualquer medlda,
ainóa que extrajudidfl[:· que, vise dificultar a cobr~11ÇB~d? crédito.
Art. 4~ - O não pagamento do débito dentro do prazo,e!ljipulado no § 2° do art. 2°
desta Lei, ou, o não pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ensejará a
perda do benefício, acarretando o•ajuizamento da ação executiva, ou se esta já
estiver proposta, a execução será retomada nos próprios autos.

r

Parágrafo Único - A inadimplênci~ tornará sem efeito o respectivo acordo.
extinguindo os benefíciqS, voltando ~a incidir sobre i:l divida restante todos os
encyrgos legais, multa e juros proporcionalmente.
;

.

~

'

>

Art. 5° -;:.,.fruição dos :beneficios cpntemplados por~ esta Lei não confere .direito,.à
restituição ou compens.ação de \mportâ.nclas pagas, a qualquertítylo.

•

.

•

Art 6"- Em se tratando-'tle quita'Ção de créditos tributários cujos processos se
encontrem em Ú"!SJ;( de exeq,1çãg, deVerá ser ouvidç. ~ Pf0C1.1.rad9ria· Geral dO
Muníclpie .•

Art 7" - O diBtJOSto nes.ta Lei não se aplica aos crédlto.s "trfbutários lançados de
ofício, decprrente_s de--iq,ttações comp~ya~amente Pr<l$J&a.d~s .con; dolo, fraude ou
simulação.
Art. 8"- Exclusivamente aos débitos decorrentes d~_!p:fU dos exercícios 2014,
2015 e 2016, será aplicqdo fator de redução de·SQ% no mont,ante atualizado da
dívidç~~após o qual inçidir~o as' regras previ~!~ no açt. 2~~ desta Lsi,
··

R~a

•.
"Váçtea.,Alegre Terra do Apwr Fratern.on

I\ep. Luiz Qta<ilio Corroi" 153 7 C.ntro

~

CEJ':6J.$40-00D ~ Várzea Alegr~jC[

;;; ~ :.;::::~~~

Govemode

VÁRZEA ALEGRE

Arl 9" - O Chefe do Poder Executivo Municipa[... poderá baixar os atos
regulamentares que se fizerem necessários à implementação d.esta LeL
Art. 10° - Esta Lei entrará ~m vigor na data de sy:: pJ.Jblicação.
Art. 11°- Revogam-se as disposições em contrário.

'

.·

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE, CEARÁ,
EM 27 DE ABRIL DE 2017.

JOSÉ

HELDE~1-çDE
P~nicipal

CA,R'{A\,.HO

'

'

Governo de

VÁRZEA ALEGRE

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL- REFIS 2017

•

•

LEI N° 97012017

l

CPF/ÇNP.T

•

CÓDIGO DA RECEITA

Pelo presente n~ m~lhór forma de direito e
Lei n~970/2017, -de 26 de abril de 2017,

ço~

fundamento na
venho ad~ri:!:' ao
PROGP.AMA DE REGIJLAJUZAÇÃO ~'tRIBUTj.RIA ~_ICU'~ $;Cf\ todos Qs
seus tarr:JOS-

'

O presente terrr.o expre;osa minha c:onfi;o;oão irretratável de
débito, ber:t ccmo minha renúncia e::n interpor
qualqUer raedida,
,. ,,

ainda que extrajudicial, q·~e vise obstar a:'cohranÇ<l do crédito,
pos te.çmos do art: 3o çl~ r:ei 970/2017 - Rji:FIS 2017 .~

~

CONTRIBU-INTE

~f-S,CO

HUNICIPAL

"

P-ua DsF• Lu.iz Ota<:ili.:> S<'''~\? 15.'1 - C,enteo - pEP:63·540•000 ·" Várz~a 4(egrejCE

i

"qirzea-A1egre Terra do-{lmor Fraterno"

'

-
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Governo de

VÁRZiõA AI.EGI!õ
Gobine(< do Prifeitn

LEI W 969/2017. DE 27 DE ABRIL DE 2017.

'
Dispõe sobre a desafetaçào e doação de bem
público independentemente de prévia licitação, e
dá o~tras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE V~RZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais e em pleno exercício do car_go;
Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu promulgo e
sanciono a seguinte Lei:

,r

Art. 1° ·Fica desincorporado da categoria de bens públicos de uso comum do povo
e transferido para os de bens patrimoniais diSponíveis do Munícipio, a área 1fituada
no Sítio São Vic8nte configLJrada}nf" plomta que segue anexada como parte
integrante do presente projeto de Lei, sendo l)ma área de terr<!. localizada no imóvel
de propriedade do MuníciPio de Várzea Alegre, objeto de Registro n" 4.608 dó
Registro Geral do Cartório de Notas e' Registros da Sede da Comarca de Várzea
Alegre-Ceara, medido 25m (vinte e cinco) por 30m (trinta) ou seja 750m 2 , com as
seguintes confrontações: ao nascente, limita-se com terras de Joaquim Bezerra da
Costa, numa extensão de 30,00metros; ao poente limita-se com terras de Joaquim
Bezerra da Costa, numa extensão da 30,00me!ros; ao norte limiTa-se com terras de
Herdeiros de Miguel Alves de Lima, nu,ma extensão de 25,00 metros; ao sul limita..•
"
se com a estrada que liga a seQe do Município ao sítio \puti, num~ extensão de
,.
25,00 metros.
Art. 2" -.fica o chefe do Pqder Executivo Municipal autorizado a desmembrar e
doar de ,forma gratuita 15mx30m (450,00) m• do bem público acima discriminado,
à COMPANHIA DE AGUAS E ESG6Tq'DO CE/!.RA- éAGECE, inscrita no CNPJ
n° 07.040.108/0034-15, com sede na Rua
Jàsé Andrade Lavor 261.5
-Santa Tereza
' ~
'
-Juazeiro do Norte- Ceara.~CEP 63,050.430, restando uma área remanescente
de 10mx30m (300,00)m'.

"
Art. 3° -A DONATARI.t>. tetâ como encargo a utilização
esgecifica do imóvel pare a
implantação de sua sede e inst<Jiação da"sua Estação dFJ Tratemento dos Rejeitas
~
'
'•' ..
da Lavagem dos Filtros da ETA.
Parágrafo Úniç_o- A DONATÁRIA deverá concluir a construção e instalação do
seu i=@rque industrial em 02 (do.is}anos a,contar da d~ta d~;J escritura definitiva.

Rua
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" dos encargos e
Art. 4° - Em caso de destlnação diversa, ou não observação
condições previstos por esta Lei, bem como não observado o prazo estabelecido
no parágrafo único do artigo 3° desta Lei, o bem imóvel reverter;§. ao patrimônio
público, automaticamente, indepyndentemente de aviso, int!"rpelação ou
notificação da DONATÁRIA_
Art.• 5" ·As despesas com escritura e registro de imóveis correrão p.or conta da
DONATÁRIA.
Art. 6" - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, regadas as
disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VÁRZE;AALÇõGRE, CEARÁ,
J;:M 27 DE ABRIL DE 2017.

/ffh :,
JOSÉ Ht;:LDER,-r(.l:tin:-e:·DE CARVALHO

Pr~/nicipal

Governo de
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Ç•hi•Ho do l'refidiv

LEI N° 8.666193

"Art. 17{... )
§ 4g A doação com encargo será lici~da e de seu
instrumentQ constarão, obrigatoriamento;: os encargos, o prazo
""--~'
d~;~ seu cumprimento e ciáusu[a de reversão, sob pena de
•
•
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação "tlo caso de
interesse público devidamente justificado; {Redacão dada pela
Lei n• 8.883, de 1994)"
'

'
r
LEI ORGÂNICA DO MUNCÍPIO

"Art. 11 -Compete ao Município:

.

'

(.. )
VI - Organizar e prestar ··diretamente ou sob o >regime de

•

•

concessão ou permissão, entre outros.,_ os !_leguintes serviços
b) Abastecimento .fie água
e esgotos sanitários;
responsabilidade do Município, no campo de sua competência"
•
_,Nesse s~ntido, dispSe o Art.140 e o P8.f~srafo (Jpico da Lei,Orgãnica,
o seguinte;
•

w

:·Art. 140- O município, preferentemente ã Vflnda ou à doação
de 'bens imóvei~, concederá direito real Oe uso, mediante
concorrência.

P~rágrafo único ·;_,,,A co_ncorrên~ poderá ser ··disp(ilnsada
quàndo o uso se destina a concessionáriQ de serviço público,
a entidades- assistenciaiS, ou verlficarose reJevatlte interesse
,.
'
público na"concessão devidamente jillltific(:!da" (grifo nos~o).

.

'

,,

-

É de conhecimento de todos a preocupação do Exeçutivo =m as
políticas vqltadas para o desenvolvimento e o bl'!m~esWr social do nosso povo,
.
~
.
principalmente
110 que' se' refere•' S®d'i' preventiva~da,_poiifulação
do nosso
Munioipio.

'

.
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A Companhia da Aguas e Esgoto do Ceará - CAGECE, já mantem
convênio com o Municrpio sendo responsável pelo abastecimento e distribuição de
água potável. Se faz n,ecessário;-urgentemente a~ construrão da Estação de
Tratamento dos Rejeitas da Lavagem dos Filtros da ET A.
O Município da Várzea Alegre, em entendimento anteriores, assumiu
o compromisso de-doar a CAGECE, o terreno para a construção da Estação de
Trat~;mento- ET A, tão logo fosse nacessário, agora em atendimento ao oficio da
' de 2017, submete a esta
CAGECE de n° 3/17/Um- BSA60/SNS de 09 de fevereifo
casa, para apreciação dos senhores, o projeto de doação do imóvel.
Portanto, nobres Vereadores, aí estão, de modo claro a sucinto, os
superiores motivos que impq_e o pres§lnte Proj~to de Lei, que êertamOOte encontrará
melhor ressonância na.sábia compreensão de Vossas Excelências, que serão
fielmente aquilatado$cS repres.entados em to~do o seu dimensionamento, do{l quais
solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita a sua pronta aprovação.
CE![io· que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por
parte dos Membros dessa Casa de Leis, reafirmo na oportunidade os melhores
protestos de consideração e apreço.

Várzea

JO§I' HELDER

Al~gre,

28 de março de 2017.

r'_~DE C~RVALHO

Prefiillg..M un.ícipal
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Oficio n" 3/17/UN-BSA60/6NS*
Juazeiro do Norte, 09 de Fevereiro de 2017
Senhor Prefeito,

José Helder Máximo de Car...-.alho
Assunto: Soliciiação de terreno no Sitio São Vicente para a construção da Estação de
Tratamento dos Rejeites da Lavagem dos Fittros da ETA.

Prezado Senhor,
A Cagece encontra-s~;~ com o contrato celebrado e pronto· pilra ip,icjar os serviços de
construção da Estaçl!o de Tr~tamento dos Rejeites de LavagQm dOs· Filtros da ETA,
visando atender um anseio da população do Municfpio de Várzea Alegre.
Conforme realizado entendimento em anos anteriores entre e Cagece e a Prefeitura,
ficou definido que a Prefeitura Municipal;lp Váfzea Alegre fará a cessão de um terreno
para que possa ser executada a construÇão deste equipamento.
O terreno que foi definido para a construção, encontr&se parcialrf\Elnte desocupado,
estando uma parte dele ocupado com Um prédio que encontra-se abandonado.
Desta forma, a Cagece vem solicitar desta _Prefeitura Municipal a liberaçao para a
utilização da áre<!, a demolição da edificação e a doação oficial da área, para que
possamos iniciar os serviços o mal<~ breve posslvel.

Cagece

'

"'

---:::--r-eq.,., pom""'",. ;o Aq... • t"""""" c...,; ~
R_Ua_Jooi-M<i""'• •• '""'· 2<ll&·S•""' T•"'"
ÇEPo ,,__050-400 • Jt.,,.,., do """" • c~ - 6""'11
'

•
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Governo de

VÁRZEA ALEGRE
'Gabm.m 4o H-.jdro

LEI:!\-. 968!2017,

DE 08 DE MARÇO DE 2017.

Ratifica o Protocolo de Intenções finnado entre o
Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria
de Saúde do"Estado, e os municípios de Baixio,
Cedro, Icó, Ipaum.il'i~J;I, Lavras da Mangabeira,
Vápzea Alegre, Orós eiJmari, coffi a finalidade de
cofistituir um Consórcio Í'úblico, n,os termos da Lei
Federal n" 11.107, de 06 de ahrll dÍ: 2005, visando à
promQçlio ,de ações de saúde Hf!~lica a~sistenciais,
entre outros serviços relacionados à saúde, em
conformidade com os' pril)cipios e diretrizes do SUS.

..

O PREFEITQ,MUl\~CIPAL DE YÁRZEA ALEGRE, no uso de suas
·

atribuições legais e em pley1o exercício do cargo;

'

•Faço saber que a Câmara Municipal de.Várzea Alegre aprovou e eu sane~ouo
u s<lguinte Lei:
Art. 1°. ficu ratificado, em todos os seus_termos, o Protocolo de Intenções
firnw.do entre o Goverp.o de Estâdo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do
Estado, e os municípiOs de .Baixio, C~dro, Icó,~Ipaumirim, La>Tlls da Mang~~beira, Várzea
Alegre, Orós e Umar~ C\Jlll a futalidade de constitu-ir um ConWrcio Público, nos ~=o~ da
Lei Federal n° I 1.107, de 06 de abril de 2005, visando à promoção de ações de saúde pública
assistenciais, preStação de serviço> especializados de média e alta' complexidade, em
especial: Serviços de Urgência e de Emo/g~ncia hospitalar e extra-hospitalar; Ambulatórios
especializados, Policlíniças, entre outros serviÇüs relacionados à ~úde, em conformidade
com os princípios e diretrizes do SUS, subscrit? pelo Senhor Secretário o;le Saúde-do Estado
do Ce~uí. em 06 de março de 2017, nos termos dp Anex_o :Único desta Lei.
"

<

Art. 2Q:0 Pi'!ttimônio,~a estnttura administrativa e as fontes de receita da
autarquia prevista nesta Ld serão..defu;idas ern s,;Us rJspectiv~s Contratos de Consórcio,
Programa e/pu RljJeio,~observ~do o,dispOsJD nos a,rts. 4", 8o 13 da Lei n" 11.1,_07, de 06-de
abril de 2005, regulamentados pelo Dox:reto n" 6.017, de 17 de j3Ijeiro de 2007.

.

.

e

Art. 3'1, É facultada a cessão de servidores dos entes consorciados, observada
a legislação de cada llll\. com ou sem ônus para a origem e coillca ma~utençào ?o regime
estatutário originário, ainda que em estáfijo probatório e mediante Decreto do Chefe do
Poder Executivo, para o Consórcio Público indicado no arLl" desta Lei, obseTVados o
estabelecido nos Contratos do Consórcio, Programa e/ou RateiÓ a ele referentes_.

§ l 0 •• Não :;.erá incorporada aos vencimentos ou à remune~ão de origei.D do
servidor cedido qualq1.1<'1" v§-ut,agem pecupjári~, que vier a s<;.r p;et(Yl- pela asspciação pública.

.,,

.

-
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§ 2°. Se o ente consórciado assumir o ônm: da cessão do servidor, os
pagamentos devidos ao mesmo deverão ser contabilizados como créditos hábeis para operar
compensação com obrigações previstas no contrato de rateio.
Art. 4°. Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao Consórcio
Público objeto do art. 1' desta Lei, ~oh a, forma de cessão de uso e desde q= vinculados ou
de interesse das atribuições do ConsóRio.
Art. 5°. O Poder Ex,ecutivo deverá incluir, nas propostas orçamentárias
<
anwis, dotações sufidentQ à cobertura das responsabilidades final!«ei:r:as decorrentes da
.
.
'
"
exect1ç.ão desta Lei.

Art. 69, As despesas decOlrentes da execução desta Ls:i serão atendid;:ls à
couta de dotações ofl?amentârias próprias da Secretaria de Saúde"do Município de Várzea
Alegre, estado desde já autorizadas a abertura de crédito especial e supl<;mentação
orçamentária.
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFJtiTURA MUNICrPAL Df. VÁRZ.E.g.. 4.EGRE, q;ARÁ.
EM 08 DE MAfço DE2017 ..

'
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LEI~....

967/2017,

DE 02 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a Ce$são e permuta de
servidores públicos municipais e dá outro$
prOl!idências.
'

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, no uso_, de suas atribuições legais e
em pleno ~rcício do cargo;
Faço saber que a Cã.mm'a Municipal de Várzea Alegre ~rovoue ~u sanciono a seguinte Lei;
TÍTULO I

DA, CESS4.0
Art.!' O Executivo Munidpal poderá, observados os critérios de conveniéncia,oportunidade,
disponibilid;ule, cooperação técnica e reciprocidade, Proceder à cessão de servidores públicos
municipais, titulares de cargo efetivo, para ter exercício em entidades públicas ou órgãos dos
Poderes da lJnião, dos Estado], do Pistrito Federal ou de outros Municípios. ·
Parágrafo único. Entende-se por cessão o ato autorizativo para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, ou para atender a situações previstas ym leis específicas em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 2" A cessão de servidor poderá ocorrer nas seguintes hip6teses:
I - pwa ocupar cargo d.e previrnen lo em comissão ou para o e_xe:çç.ício de função de confiança;
IT- nos casos previstos em leis ~specific.as.
Art. 3" A cessão poderá se dar C01J1, ou s.cm ônus pal"JI. o Município,
§ 1' Na hipótese de--cessão com õuus caberá ao Municlpio .adimplir as obrigações legais de
direito do servidor ce.dido~e ao cessionário caberá remeter meosalmenté" ao cedente os
docwncntos inerentes ao controle de efetividade do servidor.
§ 2"Na hip~se da C()SsllO sem ônus., caberá ao fugão cessionário adimplir as obrigações legais
de direito do servidor cedido~ de:veyá o Município efetivar o pagamento da remuneração do
s.w'"I"Vidor, mediante ressarcimento peki. cessionário, conforme dhpositivo em t~rmo próprio.
§ 3" Em qualquer caso, a remWJeração serii aquela fixada pelp órgã? cedente, assegurados os
mesmos direitos e vao.tageus fi}.rleiil.,nais do ?rgo de origeffi.
§ 4'Na hipótese do indw 1,. de artigo 2~, acessão será sem Ôl"ltl'? parao }1JJnícipio e, nos demais
casos, conforme diSp\!Ser o termo específico' ou cop.vênio.
Art. 4~ A cessão ocoqerá atrayés de convênio ou simples termo de cessão, que deverá conter.
entre outnts medidas, o p~azo, o ônus do pu,ga.mento da remuneração, o número de senidores,
local de trabalho e as atribuições que deverão ser equivalentes às que lhe são próprias.

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Gabloete do Prefidto

1ÍTULOTI
pAPERMUTA
Art. 5" Fica autorizado o Poder Executivo a proceder permuta de servidores pWJ!icos do
Município de Várzea Alegre, titulares de cargo efetivo, entre órgãos dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou de outros Municlpios.
Parágrafo único. Entende-se por permuta a troca de servidores que ocupem cargo idêntico ou
similar, entre órgãos ou entidades públicas, dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Art. 6" A permuta dt: servidor poderá ocorrer para ocupar cargo idêntico ou similar ao exercido
no ente de origem.
·
Art. 7"No caso de permuta de servidores entre os órgãos públicos referidos no art. 5" desta Lei,
deverá ser observado o seguinte:
I - ocorrida a permuta, será mantido o vinculo exístente entre o ente de origem c o selJ respectivo
servidor;
II -a remuneração e os encargps legais do servidor permutado caberão w ente de origem do
'
mesmo;
III- o ente permutante em que o serv:idor~estiver efetivamente exercendo as suas atribuições
deverá lbmecer mensalmente ao órgão competente do ente de origem o controle de efetividade
do servidor;
IV- durante a permuta os servidore<~ perrqutados estarão submdinados às regras administrativas
do ente em' que estiver efetivamente exercendo as suas atribuições;
V- não será devido qualquer adicional ou direito em razão da permuta e nem serào excluídos
direitos adquiridos;
VI- a ocorrência e a apuração de qualquer falta disciplinar serão reguladas pela legislação do
Município que o servidor for remunerado. após a cofuunicaçãQ formal do órgão competente do
ente em que o servidor estiver efetivamente exercendo as suas atnbuições.
Art. s~ A permuta ocorrerá através de convênio ou simples tenno de permuta, que deverá
conter, entre outras medidas, o prazo, o número de servidores, local detraballio e as atribuições
que deven"lo ser equivalentes às que lhe.são próprias.

•

TÍTULOID
DASHISPOSIÇÕES qERAJS

Art. 9' Fica vedada e não seN permitida a cess$o ·ou a. pef!I1ula de servidor:
I- investido e.xclusi~amerrte em çargo.de.próvirnento em éomissão;
ll- contra o qual trairiita-ProcesW'administrativo disciplio.ar ou siu.dicãneia adrninistratiwt
ID- quando for contrária ao irrteresse público e especialmente., por motivo dji reduzido quadro
de pessoal do órgão ou ente pennuta,nte ou cedente, ou de indisponibilidade financeira e
orçamentária.
'
Art. lO A cessão e a pe!Jlluta seni sempre precedida de requerimento do servidor interessado.
dirigido ao Chefe do Poder Executivo, com exposi.ção de motivos, onde devem ficar
perfeitamente demonstrados, no que couberem, os critérios eleucados no art. 1" e 5" desta Lei.
§1" Ace.ssão e a pemmta terá duração de até 02 (dois) anos çons~u.tivos, podeudg ser renovad&,
por igual periodq, mediante termo aditivo.
§ 2" A dli,Cisãú a resrwito do-pedido cess,W .;m de perrnuj;a ser~ prof~cida eiTl até 10 (dez) dias
após o reci:bimento pelo Pre~itp~un,ic!Jm! e não.c.ompoitará i"ecurso de qualq~Jfr espécie.

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Gabinete do Prefeito

Art.ll Verificados o interesse público e a disponibilidade orçamentária e financeira, o Poder
Executivo poderá solicitar a cess1io ou a permuta de servidor ou empregado oriundo de órgão
ou entidade de qualquer dos Poderes da Urúào, dos Estados e do Distrito Federal, nas mcS!l.HlS
hipóteses previstas nesta Lei
Panigrafo Único- Sendo a iniciativa do ente públ~co. órgão ou entidade pública interessado,
o pedido deverá vir acompanhado da expressa concordância do servidor através de declaração
com firma reconhecida, sendo exigida ainda, em caso de permuta, que seja anexada declaração
do servidor do outro ente pliblico, órgão ou entidade pública interessada, com fiuna
reconhecida.
Art. 12 A cessão e a permuta será desfeita em caso de exonera~. demissão, aposentadoria,
falecimento, nào aprovaçilo no estágio'"probatório, por mútuo "consenso entre os entes
acordantes. por necessidade de retomo do servidor às suas funções, por vontade do servidor(es)
envolvido( os), ou ainda por quaisquer form;l.s previstas no convênio ou no termo de cessfu:> ou
de permuta.
Parágrafo único. Desfeita a cessão ou a permuta nas hipóteses elencadas neste artigo, desde
que haja consenso entres os entes participantes, poderá ser providêuciada a substituição do
servidor no praw de 30 (trinta) dias.
Art. 13 O epnvênio ou o termo de cessão ou de penuuta será homologado pelo Prefeito
Municipal através de decreto, ~evid;unente' Public~do no órg!íq oficial.
Art.l4. O período cfu a."as~~nto correspondente à cessao ou a permuta de que tratam esta Lei
será computado co_mo tempo ·de efetivo exercício e será· considerado para os efeitos legais
previstos, inclu.sive pam promoç&o e a contagem dé tempo para concessão de licenças e de
aposentadoria, nos t,ennos em que dispuser a Lei_
Art. 15. As despesas decoiTentes da presente Lei conerã,o por conta dll dotações especificas do
orçamento murúcipal correspondente.
Art. 16. Esta Lei entra em \igor na data de sua publicação, revogada<~ as disposjções em
contrário_

r
PAÇO DO M1JN1CÍPIO DE VÁB.2EA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,
E~02DEMARÇQDE 2017.
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LEI N". 96612017,

DE15DEFEVEREIRO DE2017.
Con<ede revisão g!Tal à remunera\'l[o dos
servidores ativos dn P<!der Ex""utivo, e dá

outras pr<'lvidênclas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁ~EA ALEGRE. NO ESTADO DO CEARÁ,
no uso de

suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo;

.

.

Faço saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a

'

-

seguinte Lei:
Art. 1• Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a =ced.er:recQmposição salarial
na base de 6,47% (seis vfrgula quarenta e s2t2 por cento) aos servidores efetivos do
Município de Vmea Alegre ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais/merendeira,

•

a!L'>Íliar de serviços gerais, operário de matadouro, auxiliar de secretaria, vigia, servente,
motoristaS, chefe de serviços, encanador, zelador, auxiliar administr~ttivo, iavadeira, agente
administrativo, çozinheiro, agente fisr;al fazenq(u:io, monitor de :recreação, auxiliar de
laboratório e auxiliar de creche.
Art 2", Os r~cursos para !ltender às despesa.~ decorrentes des-ta lei correrão por conta
de dotações próprias do (lfÇalllento vigente.

.

Art. 3" Esta Lei entrará
em yjgçr na lj_ata
.
. Çe "sua publicação, tendo seus efeitos
retroativos a OJ janeiro de 2Q11.

PAÇO MlfNlCIPAL DE VÁRZEA ALEGrui ESTADO DO CEARÁ.
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LEIN" 979/2017, DE 05 DE IULHO DE 2()17.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder

recomposição das perdas infladonârias dos
servidoresopúbjkos das categorias que indica, e
adota outras providências.

~

O PREFEITO MUNICIT' AL DEV ÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO ÇEARÁ,no uso
de suas atribuições legais e em plt;no exerddo do cargo;

Faço Saber que a Câmara Municipal d.e Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
·
Art. 1 c - Fka o Chefe do Poder Executivo áutorizaQo a CQJ;lceder recomposição das.
perdas inflaci~nár:ias dos últi_mos 12 meses no percentual de 6,47% (seis virgula
quarenta e sete por cento) sobre o salário base dos servidpres públicos do Município
de Várzea Alegre ocupantes dos cargos efetivos de: atendente de consultório
dentário, atúocadista, auxiliar de enfermagem, agente compnitário de saúde, agente
de combate às endemias, técnico em enfermagem, dentista:; enfermeiro, engenheiro
civil,. farmacêutico, méd:ko veterinário, motorista categoria D, nutricionista,
pedagogo, técnico agrope<:uário, topógrafo, tratorista, assistente social, agente
fiscalizador de ttânsitQ, bibliotecário, operador de pá çaneg!,J.deirf, bem como a
todos os ocupantes dos çargos de próvim~to ep.1 cq~issao e aos subsídios do
Prefeito e Vice-Prefeito Multidpal.
Art. 2° - Os recursos ~a atender às despesas dec::arrentes desta

.

r.ei correrão por

conta de dotações próprias do orçamento vigente.
_.,

~

Art. 3" - Esta Lei entraÍá em vigor na data 9-e sua publkação, revogadas as
disposições em contrário, Com dc.itos'retroativos a J0 de maio de 2017.

PAÇO DA'PREFEITURA DE VÁRZEA ALEG~E, q1ARÁ,
EM 05 DE JULHO D;E 2017.

Governo de

VÁRZEA ALEGRE

LEI :N..., 96512017,

DE 15DEFEVEREIRODE2017.

_Dispõe sobre o reajuste do piro salarial doo profissionais do

"

magistéd(l públi® da edUc:lção básica do Munkfpio de
Várze:o Alegre, conforiôe prevê a Lei Federnl de u• 11.738108.

ú Prefeito Municipal de Vár~ Alegre no Estl;do do Cearâ, fuz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sandona 11 seguinte Lci:

Art. 1". Fica reajusta4o o piso

s~arial

dos profission~ajs do magistério público da

educação básica do município de Vfu4ea Alegre no Estado do Cear:á para o valor ele R$
2.298,80 (dois mil, duzentos e I\.oventa e oito JJ:als e oitenta centavos), em consonância com
as diretrizes da Lei_FedeJ:al ll,0• 11.738, de 16 de ju!?"o de 2008.

§ !".O piso salarial profusioll!ll é. o valor abaixo dp.qlj.3l o Município não poderá
fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério ·público da educação básica, para a
jornada de, no máximo, 4ü (qll.!)Tenta) horas semanais.

§ 2". Os vencimentos iniciais referentes ãs demais jornadas de trabalho serão
proporcionais ao valor decorrente do re,ajuste"detenninado no caput deste artigo.

Art. 2". As ~des]J&sas deconente~ desta' lei wrrerdo por conta das dotações
orçamentárias próprias do FUNDEB.
Art. 3". Esta lei enftará Çll\ vigor na da!a de sua publicação~ retroagindo os efeitos a
data de 01_4e j_anciro de 2_0178.
A,rt. 4", Revogrun-se as dispQ:fliç.õ~s em contrário.

.

.

PAÇOJvfUNJCIPAr, DE .VAB.z:EA ALEGRE, ES1A.DO :00 CEARÁ.

EM: 15DE FEVEREJ,RO DE 2{)17.·

JQSÉ

HELD~~ ~~~ CA;RV-<\r,l_!O
•

_

Çlp.<!-!

RUa Dep. Luiz or~c,Yo Correia, .153 ~Centro- Çf;P;63.540-000- Vái=aAlegl'o/'CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno"

I

Governo de
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LEI N" 973f2017. DE 19 DE MAIO DE 2017.

,-

Concede subvenção à SAMIVA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO INDIGENTE DE
VÁRZEA ALEGRE, destinada à
prestação
de
serr1iços
hospitalares de atençiio básica,
consultas médicas de urgência
não amparados pefp SUS e dá
outras providf!ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO
CEARÁ no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de
Várzea Alegre aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

.. Art. 1"- Fica autorizado ao Poder Executivo do Município de Várzea
Alegre a conceder à SAMIVA - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA Mé:OIGA AO
INDIGENTE DE VÁRZEA ALEGRE, inscrita no GNPJ sob o n" 07.892.698/000152, subvenção social-no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em no
máximo 05 (CINCO) parcelas de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) destinada ao
apoio das atividades de funcionamento do Hospital CASA DE SAÚDE SÃO
RAIMUNDO NONATO, da qual a entidade é mantenedora,

Art. 2° - A subvenção social de que trata o artlgo anterior, nful tem
caráter vitalício e poderá a qualquer tempo ser suspense, extinta ou anualmente
reajustada pelo índice oficial inflacionário do Pais, através de Decreto do-{;hefe do
Poder Executivo MuniciP'at

·' Art. 3" ·Os recursos financeiros de que tratam a su.bvenção social
concedida no art. 1° desta Lei, correrão por conta do-"Fundo M1,1nicípal de Saúde do
Município çle Vã~e<"l Ãlegre, airavfos, de,- !rQnsferêpcl?s íntrag~rnamenlais
creditadas em conta esptocífica.
Art. 4e - A transferência dos recursos da subvenção"'social objeto
desta Lei, dar-se-á em parcelas ou quotas,OtJomente se-procedendo ao repasse de
uma parcela após a prestação de contaS daquela imedi$!8hl~nte---anlerior.

Art, 5" - A prestação d'é contas'-- mencionada no artigo acima terá
caráter obrigatório e deverá ser apresentada pelas entidades béneficiárias à
Secretaria Municipal de $aúde, composta das _segulnles pe~ documentais:
a) Cópia de extrato bancáriQ da corta específica;
,
·b) Co_ilcili~o-bancária;
,Rua Dep. Luiz otacilio OJJTda. 15:. - O<ntm - CliJ''6.6-540·0\10 - \Tárzea AJegr8/CJ;:
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c) Relação das despesas realizadas por conta da parcelq repassada;
d) Documentos comprobatórios das despesas realizadas.
Parágrafo Único - À prestação de contas, deverá, alnda, ser
anexada a seguinte documentsção:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS_ CND;
b) Certificado de Regula_n~dade do FGTS_ CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais;
d) Certidão quanto à Dívida Ativa da União; e
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
Art. 6"- A SAMJVA- SOCIEDADE DE ASSIST~NC!A MÉDICA AO
INDIGENTE DE VÁRZEA ALEGRE, através do hospital CASÁ. DE SAÚDE SÃO
Sistema Municipal de'Saúde Pública, serviços
RAIMUNDO NONATO, prestarão ao
<
hospitalares de atenção básica e consultas médicas de urgência não amparadas
pelo SUS (Sistems Unico de Saúde), a serem definidos através de TERMO DE
PARCERIA, que será celebrado entre a Secretaria" Municipal de Saúde e as
entidades benefrciq_das.
Art. 7" - Fica aberto ao vigente Orçamento Municipal CRi~DITO
ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reaís), destinQdos
ao assentamento contábil das despesas decorrentes do Artigo 1° desta Lei, durante
o exercício finapceiro de 2017.
Parágrafo Único ~ O Chefe do Poder Executivo Municipal editará
Decreto Orçamentário regulamentado_ a abertura do Crédito Adicional Especial
,
tratado no caput deste Artigo,

inserção

Art. 8°- Fiaa criada no ofçamen!Q Municipal a seguinte .atividade para
Especial de que í'rata o capl.l( do artigo anterior:

cto crédito Adicil)nal

<

Art.

9"- Os recursos qrçamen!\ÍJ"ios para.{a2;er face à cob,ertura do
crédi(o Adicion~'Espeçial· tratado no~ Artigos 7° e 8°"'d,e,sla lei Munlcipal serão
~

'•
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oriundos da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias do vigente
Orçamento.

Art. 10° - Anualmente o Município de Várzea Alegre alocará no
Orçamento programado para a secretaria Municipal de Saúde, dotaç6es
orçament;3rias que assegwem o pagamento da subvenção social instituída nesta
Lei.

Art. 11° - Esta Lei entrará em vigor da data de sya publicação,
revogadas as disposições em contrário.

,-

PAÇO DA PREFEJTl)RA DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ,
. EM 19 DE MAIO DE 2017.

JOSÉ HELDE-

~Ó- DE CARVALHO

~ P~~icipal
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