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Decreto nº. 44.031 de 19 de maio de 2005, do Estado de Minas 
Gerais. 
  
Art. 2º - O cargo de provimento efetivo acima referido, constante da 
estrutura da carreira de oficial administrativo da educação municipal, 
poderá ter jornada de trabalho diária de 6 horas ininterruptas ou 
jornada de trabalho diária de 8 horas com intervalo de até 2 horas. 
  
Art. 3º – O Poder Executivo poderá regulamentar através de Decreto 
as medidas necessárias para implementação das modificações 
introduzidas por esta lei. 
  
Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  
Perdizes/MG, 30 de novembro de 2016. 
  

FERNANDO MARANGONI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEI 1993/2016

LEI Nº 1993, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 
  

“Dispõe sobre o parcelamento de contribuições 
previdenciárias entre o Poder Executivo de Perdizes e 
o Instituto de Previdência Municipal de Perdizes - 
IPREMP e dá outras providências.”

  
A Câmara Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, aprovou e 
o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
  
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal de Perdizes, a 
celebrar o parcelamento do débito previdenciário com o Instituto de 
Previdência Municipal de Perdizes – (IPREMP), apurado no período 
de Maio de 2016 a Outubro de 2016. 
  
§ 1º - Para liquidação total do débito para com o Instituto de 
Previdência, o Município de Perdizes efetuará o pagamento em até 60 
(sessenta) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento até o dia 
10 (dez) de cada mês, sob a forma de débito na conta bancária do 
Fundo de Participação dos Municípios e crédito na conta do 
(IPREMP), sendo o primeiro pagamento no mês subsequente ao da 
publicação desta Lei. 
  
§ 2º - O débito mencionado no parágrafo anterior será atualizado pelo 
INPC, acrescido de juros compostos de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do 
Termo de Acordo de Parcelamento. 
  
§ 3º - As parcelas vincendas serão atualizadas mensalmente pelo 
índice do INPC, acrescida de juros simples de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
§ 4º - Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas, serão corrigidas 
pelo índice do INPC, acrescidas de juros simples e multa, sendo 
ambos de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data do 
vencimento até o mês do efetivo pagamento. 
  
Art. 2º - Para reconhecimento e amortização do débito previdenciário 
mencionado no art. 1º desta Lei, o Município representado pelo Sr. 
Prefeito Municipal e o (IPREMP) pelo seu Superintendente, farão a 
celebração do Termo de Acordo e Parcelamento no prazo máximo de 
15 (quinze) dias após a publicação desta Lei. 
  
Parágrafo único.: Após a publicação do Termo de Acordo de 
Parcelamento, fica o Poder Executivo na obrigatoriedade de inscrever 
em seu Passivo e o Instituto em seu Ativo, o valor contido no referido 
Termo. 
  

Art. 3º - O débito a ser amortizado poderá sofrer antecipação de 
pagamento. 
  
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Perdizes, 30 de Novembro de 2016. 
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Prefeito Municipal 

Publicado por:
Kellen Cristina Perfeito Silva 

Código Identificador:8812FD87 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEI 1994/2016

LEI Nº 1994, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 
  

" Dispõe sobre Contribuição Financeira a Associação 
da Terceira Idade de Perdizes “Alegria de Viver” – 
Ativa, e contém outras providências”. 

  
A Câmara Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, aprovou e 
o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
  
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder 
contribuição financeira até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), à Associação da Terceira Idade de Perdizes “Alegria de Viver” 
– Ativa. 
  
Art. 2º As despesas decorrentes com esta Lei será contabilizada, em 
dotação do orçamento vigente: 02.30.02.08.241.0066.2.100.445041 – 
Contribuições, podendo ser suplementadas. 
  
Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Perdizes/MG, 30 de Novembro de 2016. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
PROCESSO 88/2016 TOMADA DE PREÇO 03/2016 GALPÃO 

DE ALVENARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – Tomada de Preço 
nº 03/2016. A Prefeitura Municipal de 
Perdões-MG, faz saber a abertura de Licitação processo n.º 88/16, 
Tomada de Preço 03/16, abertura em 19/12/2016 às 13:00 hs. – na 
Pça. 1.º de Junho, 103 – Perdões-MG, objeto: construção de um 
galpão de alvenaria com tijolo furado para atendimento do programa 
social do Projeto Vida Nova de Perdões referente ao Convênio 
nº1481003674/2015 - Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social (SEDESE). 
Edital/Informações: (35)3864-7298, e-mail:  
licitacao@perdoes.mg.gov.br 
  

JOSÉ LOURIVAL DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente CPL 
Perdões, 01/12/2016 
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