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PORTARIA SGP Nº 9543/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
de conformidade com o Artigo 69, Inciso VII 
e Artigo 115 modificado conforme Inciso II da 
Emenda a Lei Orgânica do Município nº 36/2002;

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas res-pec-
tivas datas:
a) Cleide da Silva Montalvão, matrícula 12606, 
Cozinheira, NA-III, Referência 10, do Quadro 
Permanente, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao 02º período aquisitivo de 03/02/2011 a 
02/02/2016, a partir de 20 de Junho de 2016;
b) Antônio Gilberto Balbino, matrícula 6559, 
professor PIII, NS-I, referência 46, do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
-rente ao 03º período aquisitivo de 02/08/2003 a 
01/08/2008, a partir de 23 de maio de 2016. 
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir das datas acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
16 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9544/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o Artigo 69, Inciso VII, 
da Lei Orgânica do Município;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora 
Floriza Franca Reis, Matrícula 18687, Cozinhei-
ra, NA-III, Referência 07, do Quadro Permanen-
te, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir de 01 de Junho de 2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
16 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9545/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o Artigo 69, Inciso VII, 
da Lei Orgânica do Município;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora 
Giselle Amorim da Silva, Matrícula 18345, Pro-
fessor PIII, NS-I, Referência 40, do Quadro Per-
manente, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a partir de 01 de Junho de 2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
16 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9546/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o Artigo 125, Parágrafo 
Único e o Artigo 126 da Lei nº 1.042/71(Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município);

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - Cancelar, os efeitos da Portaria 
SGP Nº 7216/2014, que concedeu 02 (dois) anos 
de Licença sem Vencimento ou Remuneração, 
ao servidor João Duarte Júnior, Matrícula 15799, 
Engenheiro Ambiental, Referência 86-01, do 
Quadro Permanente, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, a partir de 17 de Maio 
de 2016.
  Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
16 de Junho de 2016.
 
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9547/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 69, Inciso I, da 
Lei Orgânica do Município;
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 R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor 
Antonio Tadeu Pereira, matrícula 9196, capi-nei-
ros, NA-I, referência 06, do Quadro Permanente, 
lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, a partir de 01 de junho de 2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
-tos a partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 
22 de junho de 2016.
 
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº9548 /2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o Ar-
tigo 69, Inciso VII, da Lei Orgânica do Municí-
pio;
 
R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - RETIFICAR, o artigo 1º, da 
Portaria SGP Nº 9407/2016, onde se lê, LAURA 
FERNANDA DE REZENDE SILVA, leia-se “LU-
ARA FERNANDA DE REZENDE SILVA”;
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir desta data. 

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
23 de junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº 9549/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, ao 
servidor, Claudinei Antônio da Silva, matrícula 
13754, agente administrativo, NI-III, referência 
31, do Quadro Permanente, lota-do na Secretaria 
de Gestão de Pessoas, 01 mês de Licença Prêmio, 
referente ao 1° período aquisitivo de 14/01/2008 
a 13/01/2013. 
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entrará em vigor a 
partir de 04 de julho de 2016. 

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
23 de junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9550/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, ao 
servidor, Claudinei Antonio da Silva, matrícula 
13754, agente administrativo, NI-III, referência 
31 do Quadro Permanente, lotado na Secreta-ria 
Municipal de Gestão de Pessoas, 02 meses de Li-
cença Prêmio, referente ao 01º período aquisiti-
vo de 14/01/2008 a 13/01/2013, a partir de 04 de 
agosto de 2016;

 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entrará em vigor a 
partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
24 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9551/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
de conformidade com o Artigo 69, Inciso VII 
e Artigo 115 modificado conforme Inciso II da 
Emenda a Lei Orgânica do Município nº 36/2002;

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas res-pec-
tivas datas:
a) José Roberto Marçal, Matrícula 8180, Serven-
te de Pedreiro, NA-I, Referência 07, do Quadro 
Permanente, lotada na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos Urbanos, 03 meses de Licen-
ça Prêmio, referente ao 04° período aquisitivo de 
01/03/2011 a 29/02/2016, a partir de 27 de Junho 
de 2016;
b) Maria Cristina Ferreira, Matrícula 6663, Pro-
fessora PII, NI-II, Referência 36, do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
-rente ao 1º período aquisitivo de 01/02/1994 a 
31/01/1999, a partir de 30 de Junho de 2016. 
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entra em vigor a 
partir das datas acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
28 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9552/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
de conformidade com o Artigo 69, Inciso VII e 
Artigo 115 modificado conforme Inciso
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II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
 a) Amaury da Silva Neves, Matrícula 4634, 
Agente Administrativo, NI-III, Referência 36 do 
Quadro Permanente, lotado na Procuradoria Ge-
ral do Município, 03 meses de Licença Prêmio, 
referente ao 05º período aquisitivo de 26/02/2011 
a 25/02/2016;
b) Alice Mara de Oliveira Floriano Barbosa, Ma-
trícula 3451, Agente Administrativo, NI-III, Re-
ferência 38 do Quadro Permanente, lotado na 
Procuradoria Geral do Município, 03 meses de 
Licença Prêmio, referente ao 03º período aquisi-
tivo de 30/07/1998 a 29/07/2003.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
29 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9553/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Dirlene Moreira de C. Gomes, Matrícula 6235, 
Auxiliar de Secretaria, NI-I, Referência 28 do 
Quadro Permanente, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Educação, 03 meses de Licença Prêmio, 
referente ao 03º período aquisitivo de 28/03/2004 
a 27/03/2009;
b) Francisco de Oliveira, Matrícula 6851, Guarda 

Civil Municipal, NI-III, Referência 30 do Qua-
dro Permanente, lotado na Secretaria Municipal 
de Defesa Social, 03 me-ses de Licença Prêmio, 
referente ao 01º período aquisitivo de 01/07/1993 
a 29/07/2003.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
29 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9554/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Irineu Rubéns Pereira Júnior, Matrícula 14378, 
Guarda Civil Municipal, NI-III, Referência 30 do 
Quadro Permanente, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social, 03 meses de Licença 
Prêmio, referente ao 01º período aquisitivo de 
30/09/2008 a 29/09/2013;
b) Jésio Nascimento Ramalho, Matrícula 12641, 
Motorista, NI-I, Referência 24 do Quadro Perma-
nente, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção, 03 meses de Licença Prêmio, referente ao 02º 
período aquisitivo de 13/02/2011 a 11/02/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
29 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9555/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) João Batista Franco, Matrícula 10393, Fiscal 
de Posturas, NI-II, Referência 30 do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Planejamento, 03 meses de Licença Prêmio, re-
ferente ao 01º período aquisitivo de 22/05/2001 
a 21/05/2006;
b) Leondenes Camargo, Matrícula 7756, Ope-
rador de Computador, NI-II, Referência 35 do 
Quadro Permanente, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, 03 meses de Licença 
Prêmio, referente ao 03º período aquisitivo de 
02/10/2005 a 01/01/2010.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9556/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 69, Inciso I, da 
Lei Orgânica do Município;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, o senhor Benedito 
Gabriel da Silva, matricula 18303, do Cargo em 
Comissão de Chefe de Seção de Extensão Rural, 
Símbolo CC-3, lotada na Secretaria Municipal de 

30 de junho 2016
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir 
de 30 de junho de 2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entrará em vigor a 
partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
29 de Junho de 2016.
 
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9557/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Magda Baret de Barros, Matrícula 1973, Agen-
te Administrativo, NI-III, Referência 40 do Qua-
dro Permanente, lotado na Procuradoria Geral 
do Município, 03 meses de Licença Prêmio, re-
ferente ao 05º período aquisitivo de 13/06/2003 
a 12/06/2008;
b) Maria Aparecida da Silva Ganhara, Matrícu-
la 10882, Monitora de Creche, NA-II, Referência 
11 do Quadro Permanente, lotado na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, 03 me-
ses de Licença Prêmio, referente ao 01º período 
aquisitivo de 13/02/2003 a 12/02/2008.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9558/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Maria Conceição de Andrade Castro Matrícu-
la 12342, Inspetor de Alu-nos, NA-I, Referência 
13 do Quadro Permanente, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, 03 meses de Licença 
Prêmio, referente ao 01º período aquisitivo de 
08/11/2005 a 07/11/2010;
b) Maria Rita de Oliveira, Matrícula 15772, Au-
xiliar de Serviços, NA-I, Referência 02 do Qua-
dro Permanente, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao 01º período aquisitivo de 11/05/2011 a 
10/05/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9559/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-

vas datas:
 a) Paulo César da Silva, Matrícula 9929, Jardinei-
ro, NA-II, Referência 12 do Quadro Permanente, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras, 03 me-
ses de Licença Prêmio, referente ao 03º período 
aquisitivo de 19/01/2010 a 18/01/2015;
b) Paulo Henrique dos Santos, Matrícula 7571, 
Inspetor de alunos, NA-I, Referência 18 do Qua-
dro Permanente, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao 03º período aquisitivo de 05/04/2005 a 
04/04/2010.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9560/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Piedade Frassinetti Guedes, Matrícula 12837, 
Gari, NA-I, Referência 04 do Quadro Permanen-
te, lotado na Secretaria Municipal de Transpor-
te e Trânsito, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao 02º período aquisitivo de 03/04/2011 a 
02/04/2016;
b) Plínio Silva de Paiva, Matrícula 14048, Fis-
cal de Obras, NI-II, Referência 27 do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Planejamento, 03 meses de Licença Prêmio, re-
ferente ao 01º período aquisitivo de 03/03/2005 
a 30/03/2010.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-

30 de junho 2016
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tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9561/2016

 O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, de conformidade com o Artigo 69, 
Inciso VII e Artigo 115 modificado conforme In-
ciso II da Emenda a Lei Orgânica do Município 
nº 36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 
4º;

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Silvana Mara dos Santos, Matrícula 9493, 
Professora PII, NI-II, Referência 35 do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, 03 meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao 03º período aquisitivo de 19/01/2010 a 
18/01/2015;
b) Sonia Maria da Silva Faria, Matrícula 9793, 
Agente Administrativo, NI-III, Referência 34 do 
Quadro Permanente, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, 03 meses de Licença Prêmio, re-
ferente ao 02º período aquisitivo de 03/04/2005 a 
02/04/2010.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas 

PORTARIA SGP Nº 9562/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 

de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Suelene Marcondes de Souza Faria, Matrícula 
6899, Orientador Educacional II, NS-II, Referên-
cia 53 do Quadro Permanente, lotado na Secreta-
ria Municipal de Educação, 03 meses de Licença 
Prêmio, referente ao 05º período aquisitivo de 
25/02/2005 a 24/02/2010;
b) Vivian Carvalho Siqueira Barbosa, Matrícu-
la 16905, Fiscal de Posturas, NI-II, Referência 
26 do Quadro Permanente, lotado na Secretaria 
Municipal de Planejamento, 03 meses de Licen-
ça Prêmio, referente ao 02º período aquisitivo de 
23/01/2011 a 22/01/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9563/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, de conformidade com o Artigo 69, Inciso 
VII e Artigo 115 modificado conforme Inciso 
II da Emenda a Lei Orgânica do Município nº 
36/2002, com a Lei nº 2.906/1994, parágrafo 4º;

R  E  S  O  L  V  E :

  Art. 1º - CONCEDER, licença-prêmio, 
aos servidores abaixo relacionados, nas respecti-
vas datas:
a) Wander Tadeu Rosa, Matrícula 12945, Agente 
Administrativo, NI-II, Referência 32 do Quadro 
Permanente, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, 03 meses de Licença 

Prêmio, referente ao 01º período aquisitivo de 
05/06/2006 a 04/06/2011.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria retroage seus efei-
tos a partir de 01º de Junho de 2016.

 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9564/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 69, Inciso I, da 
Lei Orgânica do Município;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, o senhor Oziel Amaral 
da Silva, matricula 17663, do Cargo em Co-mis-
são de Diretor do Departamento de Garagem, 
Símbolo CC-2, lotada na Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, a partir de 01° de Julho de 
2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entrará em vigor a 
partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.
 
Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 9565/2016

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 69, Inciso I, da 
Lei Orgânica do Município;

R  E  S  O  L  V  E :

 Art. 1º - Exonerar, o senhor Benedito 
Gabriel da Silva, matricula 18303, do Cargo em 
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Comissão de Chefe da Seção de Extensão Rural, 
Símbolo CC-3, lotada na Secretaria Municipal de 
Agricultu-ra e Abastecimento, a partir de 30 de 
Junho de 2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente Portaria entra em vigor a 
partir da data acima.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
30 de Junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Pedro Monticeli
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA IPREM 065/2016

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pre-
vidência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com os incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III 
do artigo 76 da Lei 4643/07;

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER, a Albertino To-
bias do Prado – portador do CPF: 461.314.006-
44, na condição de cônjuge da servidora ativa 
Marlene de Fátima Souza, que era portadora do 
CPF: 396.956.896-04, falecida em 13/05/2016, no 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais ref. 
04, sob o regime estatutário, o benefício de pen-
são por morte previsto no art.40, §7º, II da CF 
de 1988, no valor total de R$ 1.171,28 (um mil, 
cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos), 
correspondendo à 100% do valor do benefício.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 13/05/2016.

Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 066/2016

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pre-
vidência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com os incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III 
do artigo 76 da Lei 4643/07;

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER, a Iolanda Duarte 
de Almeida – portadora do CPF: 184.994.736-87, 
na condição de cônjuge do servidor aposentado 
Jesus Bonifácio de Almeida, que era portador do 
CPF: 530.486.957-53, falecido em 26/05/2016, o 
benefício de pensão por morte previsto no art.40, 
§7º, I da CF, de 1988 e considerando o disposto 
no art.2º da Lei 10.887, de 18/06/2004, no valor 
total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 
correspondendo à 100% do valor do benefício.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 26/05/2016.

Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 067/2016

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pre-
vidência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com os incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III 
do artigo 76 da Lei 4643/07;

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER, a Suzana da Fon-
seca Martins – portadora do CPF: 886.178.316-
34, na condição de cônjuge do servidor aposen-
tado Osório Inácio Martins, que era portador do 
CPF: 213.694.376-68, falecido em 02/06/2016, o 
benefício de pensão por morte previsto no art.40, 
§7º, I da CF, de 1988 e considerando o disposto 
no art.2º da Lei 10.887, de 18/06/2004, no valor 
total de R$ 881,84 (oitocentos e oitenta e um re-
ais e oitenta e quatro centavos), correspondendo 
à 100% do valor do benefício.

 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.

Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 068/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
idade com proventos proporcionais nos termos 
do artigo 15 da Lei Municipal n° 4643/07 c/c ar-
tigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88”, à 
servidora Maria de Lourdes Tarifa, matrícula nº 
8137, portadora do CPF nº 030.863.396-24, no 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços NA-I refe-
rência 07, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 069/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
idade com proventos proporcionais nos termos 
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do artigo 15 da Lei Municipal n° 4643/07 c/c ar-
tigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88”, à 
servidora Maria de Lourdes Pedroso, matrícula 
nº 7871, portadora do CPF nº 606.595.216-87, no 
cargo efetivo de Gari NA-I referência 07, a partir 
de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 070/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
idade com proventos proporcionais nos termos 
do artigo 15 da Lei Municipal n° 4643/07 c/c arti-
go 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88”, à ser-
vidora Maria Dirce Ribeiro, matrícula nº 9496, 
portadora do CPF nº 589.823.376-87, no cargo 
efetivo de Supervisor Pedagógico II NS-II refe-
rência 48, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 071/2015

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-

go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria 
por Tempo de Contribuição com proventos in-
tegrais com fundamento no art. 40, §1°, III, “a” 
da CF/88 – considerando o disposto no §5º do 
mesmo artigo, à servidora Lucia Funchal de An-
drade, matrícula nº 14961, portadora do CPF nº 
471.407.206-49, no cargo efetivo de Professor 
PIII NS-I, referência 041, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 072/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria 
por Tempo de Contribuição com proventos in-
tegrais nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 
41/03, observando o disposto no § 5° do art. 40 
da CF/88 à servidora Vita Jacqueline Norberto 
Barone, matrícula nº 7445, portadora do CPF 
n°586.625.296-15, no cargo efetivo de Professor 
PIII NS-I, referência 48, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 073/2016
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, ob-
servando o disposto no § 5° do art. 40 da CF/88 à 
servidora Marli Rodrigues Pinto Ribeiro, matrí-
cula nº 8324, portadora do CPF n°918.796.716-
20, no cargo efetivo de Professor PII NI-II, refe-
rência 35, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 074/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, ob-
servando o disposto no § 5° do art. 40 da CF/88 à 
servidora Maria Lucia Villela, matrícula nº 7326, 
portadora do CPF n°591.439.406-68, no cargo 
efetivo de Professor PIII NS-I, referência 48, a 
partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
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Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 075/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, ob-
servando o disposto no § 5° do art. 40 da CF/88 à 
servidora Jurema Maria Mendes de Souza, matrí-
cula nº 6858, portadora do CPF n°532.529.856-
91, no cargo efetivo de Professor PII NI-II, refe-
rência 37, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 076/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, à 
servidora Mariza Xavier de Souza, matrícula nº 
6240, portadora do CPF nº 396.954.926-49, no 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços NA-I refe-
rência 08, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 

efeitos a partir de 02/06/2016.
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016. 

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 077/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos do artigo 3° da EC n° 47/2005 c/c ar-
tigo 7º da EC nº 41/03, à servidora Maria Cris-
tina da Fonseca, matrícula nº 7275, portadora 
do CPF nº 476.409.446-00, no cargo efetivo de 
Supervisor Pedagógico II NS-II, referência 55, a 
partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 078/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos integrais 
nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, ob-
servando o disposto no § 5° do art. 40 da CF/88 
à servidora Clarice de Fátima Duarte, matrícula 

nº 6724, portadora do CPF n°471.408.016-49, no 
cargo efetivo de Professor PII NI-II, referência 
39, a partir de 02/06/2016.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 02/06/2016.
    
Pouso Alegre, 20 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 079/2016

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pre-
vidência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com os incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III 
do artigo 76 da Lei 4643/07;

R E S O L V E :

 Art. 1º - CONCEDER, a Maria Isabel da 
Silva portadora do CPF: 027.362.306-04, na con-
dição de cônjuge do servidor aposentado Noel 
Carlos da Silveira, que era portador do CPF: 
060.167.406-59, falecido em 11/06/2016, o bene-
fício de pensão por morte previsto no art.40, §7º, 
I da CF, de 1988 e considerando o disposto no 
art.2º da Lei 10.887, de 18/06/2004, no valor total 
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), corres-
pondendo à 100% do valor do benefício.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 11/06/2016.

Pouso Alegre, 22 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA IPREM 080/2016

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal de Pouso Alegre - IPREM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com os 
incisos V e XXII do artigo 73 e inciso III do arti-
go 76 da Lei 4643/07; 
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R E S O L V E :

 Art. 1º - REVOGAR a Portaria IPREM 
n° 141/2015 datada de 18 de novembro de 2015, 
publicada em 30/11/2015, às fls. 003 do jornal ‘O 
Município’, tendo em vista revisão de aposenta-
doria através da averbação de tempo de contri-
buição ao Estado de Minas Gerais através das 
CTC’S n° 02396/2016 e n° 02399/2016, a partir 
de 23/05/2016, Conforme Parecer PR-007/2016.
 Art. 2º - CONCEDER aposentadoria por 
Tempo de Contribuição com proventos inte-
grais nos termos do art. 40, §1°, III, “a” da CF/88 
– considerando o disposto no §5º do mesmo 
artigo, a servidora Maria Marta dos Santos Bar-
bosa, matrícula nº 14234, portador do CPF nº 
029.775.108-50, no cargo efetivo de Professor PII 
NI-II referência 32, a partir de 23/05/2016.
 Art. 3º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria produzirá seus 
efeitos a partir de 23/05/2016.

Pouso Alegre, 22 de junho de 2016.  

Eduardo Felipe Machado
Diretor Presidente

Adriana Cristina Moreira
Diretora de Benefícios

PORTARIA Nº 018/2016

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUN-
DAÇÃO P. PRÓ-VALORIZAÇÃO DO MENOR-
-PROMENOR, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais, e de conformidade 
com o inciso VIII do art. 21, do Estatuto da Fun-
dação PROMENOR; 

R  E  S  O  L  V  E:

           Art. 1º NOMEAR a Srª ANA CRISTINA 
COSTA VIEIRA, para ocupar o cargo comis-
sionado de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
símbolo CC3, lotada na Fundação Pousoalegren-
se Pró-Valorização do Menor – Promenor. 
 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria entra em vigor a 
partir desta data. 

Fundação Promenor,
06 de junho de 2016.

Maria Mitiko Shindo
Diretora Superintendente

PORTARIA Nº 019/2016

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUN-
DAÇÃO P. PRÓ-VALORIZAÇÃO DO MENOR-
-PROMENOR, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais, e de conformidade 
com o art. 127 e seguintes da Lei 1.042, de 25 de 
maio de 1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município), com redação determinada pela 
Lei nº 4416, de 22/12/2005, e conforme Emenda 
à Lei Orgânica do Município nº 36/2002;

R  E  S  O  L  V  E:

 Art. 1º - CONCEDER licença prêmio 
de forma parcelada à servidora abaixo relacio-
nada, do quadro permanente, lotada na Funda-
ção Pousoalegrense Pró-Valorização do Menor, 
referente ao período aquisitivo de 23/11/2009 a 
22/11/2014, a partir de 01 de julho de 2016:

Nome: Neide Fátima de A. Silva
Matrícula: 1551   
Quantidade: 01 mês

 Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, a presente portaria entra em vigor a 
partir desta data.

Fundação Promenor,
15 de junho de 2016.

Maria Mitiko Shindo
Diretora Superintendente

DECRETO Nº 4574/16

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE NOMENCLA-
TURA E TRANPOSIÇÃO DE CARGOS NO 
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE POUSO ALEGRE.
O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do art. 69, inciso VII, da Lei Orgânica 
Municipal e Lei Municipal n. 5.296/13,

D E C R E T A:

 Art. 1º. O Departamento de Contabilida-
de e Orçamento (CC2) da Secretaria Municipal 
de Fazenda passa a ser denominado Departa-
mento de Contabilidade, Orçamento, Monitora-
mento da Dívida Ativa e da Arrecadação (CC2).
 Art. 2º. A Coordenadoria de Bem Estar 
Animal (CC2) da Secretaria Municipal de Admi-
nistração passa a ser denominado Departamento 
de Supervisão Geral (CC2).
 Art. 3º. A Coordenadoria de Abasteci-
mento Farmacêutico da Secretaria Municipal 
de Saúde (CC3) passa a ser denominada Seção 
de Bem Estar Animal (CC3), ficando transposta 
para Secretaria Municipal de Administração.
 Art. 4º. A Seção de Manutenção (CC3) 
da Secretaria Municipal de Obras passa a ser de-
nominada Seção de Recolhimento e Triagem de 
Animais de Pequeno Porte (CC3), ficando trans-
posta para a Secretaria Municipal de Adminis-
tração.
 Art. 5º. A Seção de Registro (CC3) da 
Secretaria Municipal de Fazenda passa a ser de-
nominada Seção de Registro de Documentos do 
Arquivo Municipal (CC3), ficando transposta 
para a Chefia de Gabinete.
 Art. 6º. Ficam fazendo partes integrantes 
deste Decreto os organogramas das Secretarias 
Municipais de Fazenda, de Administração, de 
Obras, de Saúde e da Chefia de Gabinete.
 Art. 7º. Revogadas as disposições em 
contrário, o presente Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
11 de junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Vagner Márcio de Souza
Chefe de Gabinete

Anexo 01 - Estrutura Analítica da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda
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Anexo 02 - Estrutura Analítica da Secretaria Mu-
nicipal de Administração

Anexo 03 – Estrutura Analítica da Secretaria 
Municipal de Obras

Anexo 04 - Estrutura Analítica da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde

Anexo 05 – Estrutura Analítica da Chefia de Ga-
binete

LEI Nº 5701/16

Autoriza a criação, no âmbito da Câmara Muni-
cipal de Pouso Alegre, da Fundação Tuany Toldo 
e da outras providências.

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Execu-
tivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º  Autoriza a criação da Fundação 
Tuany Toledo, no âmbito da Câmara Municipal 
de Pouso Alegre, constituída como fundação pú-
blica de direito privado.
Parágrafo único.  Nenhuma finalidade essencial 
da Fundação poderá ser suprimida.

 Art. 2º  A Fundação Tuany Toledo será 
vinculada à Câmara Municipal de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, sendo dotada de auto-
nomia jurídica, administrativa e financeira, po-
dendo exercer a plena gestão de seus bens e de 
seus recursos, ficando vedada qualquer finalida-
de econômica.
 Art. 3º  A Fundação Tuany Toledo terá 
sede e foro no município de Pouso Alegre e prazo 
indeterminado de duração.
Parágrafo único.  O Estatuto da fundação deve-
rá ser ratificado ad referendum pelo Plenário da 
Câmara Municipal.
 Art. 4º  Constituem as finalidades essen-
ciais da Fundação Tuany Toledo:
I - o fomento à comunicação pública de quali-
dade;
II - o desenvolvimento da cultura e a preservação 
da história de Pouso Alegre, por meio da valori-
zação, pesquisa, do ensino, da preservação e da 
difusão;
III - o fortalecimento do Poder Legislativo atra-
vés do aprofundamento da democracia, da ética 
e das boas práticas da política por meio da valo-
rização, pesquisa, do ensino e da difusão;
IV - a modernização do setor público e do se-
tor privado por meio de serviços relacionados 
com a transferência, adaptação, aperfeiçoamen-
to, criação ou aplicação de técnicas e tecnologias, 
principalmente nos campos da Filosofia, Direito, 
Ciências Sociais, Ciências Políticas, Economia, 
Administração, Empreendedorismo, Comunica-
ção Social, Serviço Social e similares.
 Art. 5º  Para a consecução de suas finali-
dades essenciais, caberá à Fundação Tuany Tole-
do:
I - operar a emissora de rádio e a televisão públi-
ca legislativa;
II - promover a ampliação de suas atividades em 
colaboração com emissoras de rádio e televisão, 
privadas ou estatais, entrosadas no sistema na-
cional de radiodifusão pública, mediante convê-
nios ou outro modo adequado;
III - colaborar com as emissoras de rádio e tele-
visão em geral e com os meios de comunicação 
multimídia, na esfera dos interesses comuns;
IV - promover o conhecimento da história de 
Pouso Alegre em todos os seus aspectos, por 
meio da guarda, preservação e divulgação dos 
itens e dos arquivos históricos pertencentes à 
Fundação;
V - manter, ampliar e preservar seus acervos his-
tóricos, bibliográficos, iconográficos, textuais, 
sonoros, audiovisuais, tridimensionais e carto-

30 de junho 2016



Pouso Alegre - MG 11 - O Município

gráficos;
VI - mobilizar a opinião pública para garantir a 
conservação e a proteção dos acervos da Funda-
ção, bem como para participar de suas atividades;
VII - realizar, patrocinar e promover exposições, 
cursos, conferências, seminários, debates, con-
gressos e encontros de diversas naturezas que ga-
rantam o acesso da população à cultura, educa-
ção e cidadania, ou que propiciem o intercâmbio 
entre profissionais da arte, historiadores, intelec-
tuais, estudantes e entidades do Poder Público;
VIII - estabelecer acordos com o Poder Público 
e a iniciativa privada para aquisição de obras de 
arte e de itens de valor histórico, artístico e cul-
tural;
IX - firmar contratos, convênios, termos ou acor-
dos com o Poder Público, em todos os níveis, ou 
com a iniciativa privada, para gestão e gerencia-
mento de equipamentos culturais e implantação 
e desenvolvimento de programas de governo na 
área da educação, da história e da cultura;
X - prestar serviços de apoio técnico, assessoria, 
e consultoria através de acordos operacionais ou 
outra forma de ajuste, com instituições públicas e 
privadas, tanto nacionais quanto internacionais, 
no campo da pesquisa e implantação de projetos 
culturais e históricos, voltados para os objetivos 
da Fundação;
XI - promover treinamentos, capacitação pro-
fissional, formação continuada e especialização 
técnica na área de historiografia, museologia, ar-
quivologia, história da arte e artes incentivando a 
formação artística e cultural;
XII - fomentar atividades socioculturais, de estu-
do, seminários, cursos, palestras e outros eventos 
ligados às finalidades da entidade;
XIII - propiciar diálogo com a sociedade, no que 
se refere à produção de conhecimentos ligados às 
finalidades essenciais da Fundação, favorecendo 
a educação sobre a arte, cultura, história, pensa-
mento, política, ética, leis e democracia;
XIV - promover estudos e cursos sobre temas 
pertinentes à sua área de atuação e que visem ao 
estabelecimento de padrões de eficiência e quali-
dade na área de conservação, preservação e aces-
so a bens culturais, assim como na elaboração de 
normas, tecnologias e procedimentos técnicos 
relacionados à gestão de seu patrimônio históri-
co e cultural;
XV - promover a formação profissional em téc-
nicas e competências demandadas para a moder-
nização administrativa do setor público e para a 
implementação de políticas públicas, mediante 
a oferta de cursos regulares de graduação e pós-

-graduação e de cursos de capacitação e treina-
mento e outros programas especiais dentro dos 
temas ligados às funções da Fundação;
XVI - contribuir para a articulação de diferentes 
organismos governamentais e da sociedade civil, 
com o propósito de desenvolver métodos e técni-
cas de educação para a governança democrática;
XVII - estimular o estudo, a compreensão e a 
participação popular nos assuntos relativos aos 
direitos e deveres da cidadania;
XVIII - estimular a capacitação da população 
nos processos de participação, acompanhamento 
e controle social da gestão pública e no desenvol-
vimento das políticas públicas de âmbito munici-
pal, estadual e federal;
XIX - capacitar agentes políticos e servidores pú-
blicos em assuntos de interesse político-institu-
cional;
XX - desenvolver os trabalhos e atividades da 
Câmara Mirim, Câmara Jovem e similares, que 
existam ou venham a ser criados;
XXI - promover modelos de simulação;
XXII - promover a cooperação técnica com or-
ganizações públicas e privadas, nacionais e in-
ternacionais, visando ao aprimoramento de suas 
atividades;
XXIII - exercer atividades voltadas à pesquisa, 
à publicação e à editoração em temas correlatos 
com os interesses da instituição;
XXIV - obter recursos para a consecução de seus 
objetivos junto a pessoas físicas, jurídicas, parti-
culares e públicas, nacionais e internacionais;
XXV - administrar os espaços do Museu e outros 
espaços da Câmara Municipal colocados sob sua 
responsabilidade.

§ 1º  A Fundação explorará serviço de radiodifu-
são sonora e de sons e imagens, com fins exclu-
sivamente informativos, educativos e culturais, 
bem como serviço de radiodifusão comunitária, 
serviço de retransmissão e repetição de televi-
são, serviço auxiliar de radiodifusão e serviços 
de telecomunicação, cabendo-lhe ainda operar 
emissoras de televisão e rádio, respectivamente 
TV Assembléia e Rádio Assembléia Legislativa, 
além de:
I - promover o treinamento e o desenvolvimento 
de pessoal qualificado nas atividades de rádio e 
TV;
II - permutar serviços de divulgação, produção, 
gravação, edição e distribuição de áudio e vídeo;
III - comprar, alugar e permutar programas de 
áudio e vídeo educativos, científicos, culturais, 
artísticos e jornalísticos.

§ 2º  A Fundação Tuany Toledo poderá apoiar 
órgãos e entidades que operem nos campos de 
atividades mencionados nesta Lei.

§ 3º  A Fundação poderá cooperar com institui-
ções afins.

§ 4º  A Fundação Tuany Toledo poderá prestar 
serviços mediante contrato.

§ 5º  A Fundação poderá desempenhar outras ati-
vidades que lhe sejam acometidas por seu Con-
selho Curador, desde que não exceda as funções 
estipuladas nesta Lei.

§ 6º  As atividades da Fundação terão em vista, 
fundamentalmente, o desenvolvimento de Pouso 
Alegre e o fortalecimento da democracia, consi-
derando-se prioritários os trabalhos de interesse 
da Câmara Municipal.

CAPÍTULO I
Dos Órgãos Dirigentes

SEÇÃO I
Disposição Preliminar

Art. 6º  A Fundação Tuany Toledo será constituí-
da dos seguintes órgãos:
I - Conselho Curador;
II - Comissão Executiva;
III - Comitê de Governança.

Parágrafo único.  As atribuições, cargos e venci-
mentos de cada órgão serão definidos por esta 
Lei e pelo Regimento.

SEÇÃO II
Do Conselho Curador

 Art. 7º  O Conselho Curador é o órgão 
superior decisório, será constituído por doze 
membros e presidido pelo Presidente da Câmara 
Municipal.
 Art. 8º  São membros natos do Conselho 
Curador:

I - o Presidente da Câmara Municipal, que exer-
cerá a função de Presidente do Conselho Cura-
dor da Fundação Tuany Toledo;
II - o 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal;
III - o Chefe de Gabinete da Prefeitura Munici-
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pal;
IV - o Secretário Municipal de Cultura;
V - o Diretor Executivo da Fundação Tuany To-
ledo.

Parágrafo único.  Cabe a cada um dos membros 
natos indicar seus respectivos suplentes através 
de ofício.

 Art. 9º  Além dos cinco membros natos 
definidos pelo artigo anterior, o Conselho Cura-
dor será composto por mais sete membros rota-
tivos escolhidos da seguinte maneira:
I - dois deles representantes dos servidores de 
provimento efetivo da Câmara Municipal;
II - um deles representante do sistema “S”, em es-
pecial do SEBRAE, SESC ou SENAC.
III - quatro deles escolhidos entre cidadãos de 
reconhecida experiência, relacionada com os ob-
jetivos da Fundação.

§ 1º  O mandato dos membros rotativos será de 
quatro anos, permitida a recondução por igual 
período subsequente.

§ 2º  Os membros rotativos do Conselho Curador 
escolherão, pelo voto majoritário, os que devem 
substituí-los e seus respectivos suplentes.

§ 3º  Na constituição do primeiro Conselho 
Curador, seus membros rotativos e respectivos 
suplentes, serão nomeados pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

 Art. 10.  O Conselho Curador reunir-se-á 
ordinariamente até o dia 30 do mês de abril de 
cada ano para:
I - a aprovação do orçamento do exercício ante-
rior;
II - a aprovação do Plano de Metas do exercício 
anterior;
III - a aprovação do Plano de Metas para o exer-
cício atual;
IV - outros assuntos integrados à pauta, sempre 
de acordo com as especificações do Estatuto.

Parágrafo único.  O Estatuto poderá definir ou-
tras datas de reuniões ordinárias ou não.

 Art. 11.  As atribuições e o funcionamen-
to do Conselho Curador serão definidos no Esta-
tuto da instituição.

Parágrafo único. Os serviços prestados pelos 

membros do Conselho Curador serão conside-
rados de caráter relevante para o município de 
Pouso Alegre e não remunerados, não gerando 
quaisquer obrigações para a Fundação.

SEÇÃO III
Da Comissão Executiva

Art. 12.  A Fundação Tuany Toledo será admi-
nistrada por uma Comissão Executiva composta 
pelos seguintes órgãos:

I - Presidência;
a) Assessoria de Governança;
b) Assessoria Jurídica.
II - Diretoria Administrativa;
a) Gerência Financeira.
III - Diretoria de Rádio e TV;
IV - um Diretor de Educação, História e Cultura;
a) Curadoria do Arquivo Histórico e Cultural;
b) Coordenadoria de Educação.

§ 1º  As atribuições da Comissão Executiva e as 
funções de cada um de seus departamentos in-
ternos serão definidas no Estatuto.

§ 2º  Os cargos em comissão da Fundação Tu-
any Toledo são os constantes do Anexo I desta 
Lei, tendo remuneração idêntica ao nível de ven-
cimento básico correspondente do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal, e as atribuições, 
direitos e deveres definidos no Estatuto.

§ 3º  Os vencimentos e os encargos trabalhistas, 
inclusive 13º e férias, dos cargos em comissão da 
Fundação, constantes do Anexo I desta Lei, se-
rão assumidos pela Câmara Municipal de Pouso 
Alegre.

§ 4º  Os cargos em comissão da Fundação, cons-
tantes do Anexo I desta Lei, terão direito ao car-
tão alimentação, plano de saúde e demais be-
nefícios, da mesma maneira que os cargos em 
comissão pertencentes ao quadro de funcionário 
da Câmara Municipal de Pouso Alegre.

§ 5º  O cargo de Diretor Presidente será eleito 
pelo Conselho Curador com mandato de quatro 
anos e possibilidade de recondução por igual pe-
ríodo.

§ 6º  Os demais cargos da Comissão Executiva 
serão de livre nomeação do Diretor Presidente 
desde que respeitadas todas as disposições do Es-

tatuto.

SEÇÃO IV
Do Comitê de Governança

 Art. 13.  A Fundação manterá um Comitê 
de Governança integrado por três membros do 
Conselho Curador, por este designado com seus 
respectivos suplentes, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução por iguais e sucessivos 
períodos, como órgão de apoio à governança da 
Fundação Tuany Toledo, a qual compete, além de 
outras atribuições definidas pelo Estatuto:
I - exercer o controle econômico-financeiro-or-
çamentário e de auditoria interna da Fundação;
II - avaliar o cumprimento pela administração 
interna da Fundação das metas estabelecidas 
pelo Plano de Metas, assim como encaminhar 
relatório com as suas conclusões ao Conselho 
Curador;
III - recomendar correção ou aprimoramento de 
políticas, práticas e procedimentos identificados 
no âmbito dos órgãos da administração por meio 
do Conselho Curador.

Parágrafo único.  Os membros do Comitê de 
Governança receberão Gratificação a ser regula-
mentada pela participação em reuniões, audito-
rias e similares.

CAPÍTULO II
Da Governança

 Art. 14.  As ações administrativas da Co-
missão Executiva deverão apresentar fidelidades 
às finalidades essenciais da Fundação especifica-
das no artigo 4º desta Lei e, também, estarem em 
consonância com o Plano de Metas da institui-
ção.
 Art. 15.  A Comissão Executiva apresen-
tará a proposta do Plano de Metas para apro-
vação do Conselho Curador sempre no mês de 
abril de cada ano.

§ 1º  O Conselho Curador poderá emendar o Pla-
no de Metas desde que cumpridas às exigências 
do Estatuto.

§ 2º  Uma vez aprovado o Plano de Metas caberá 
à Comissão Executiva aplicá-lo.

 Art. 16.  A Comissão Executiva apresen-
tará o Relatório de Cumprimento do Plano de 
Metas e o Orçamento referente ao exercício an-
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terior para aprovação do Conselho Curador até o 
dia 30 de março de cada ano.

§ 1º  No caso de não cumprimento de todas as 
metas estipuladas o Relatório deverá apresentar 
justificativas razoáveis.

§ 2º  O Relatório de Cumprimento de Metas e 
o Orçamento da Fundação serão encaminhados 
para aprovação do Conselho Curador em reu-
nião ordinária.

§ 3º  Após ser apreciado pelo Conselho Curador 
o Relatório de Cumprimento de Metas da Fun-
dação será encaminhado para aprovação ad refe-
rendum do Plenário da Câmara Municipal.

§ 4º  O Relatório do Comitê de Governança da 
Fundação e a ata da reunião ordinária do Con-
selho Curador que apreciou o cumprimento de 
metas serão juntados ao Relatório de Cumpri-
mento de Metas da Fundação para subsidiar o 
voto dos vereadores.

§ 5º  O Presidente da Mesa poderá conceder du-
rante o momento de discussão do projeto, tempo 
de trinta minutos para que o Diretor Presidente 
da Fundação apresente o Relatório de Cumpri-
mento de Metas e responda às dúvidas dos vere-
adores.

§ 6º  O Relatório de Cumprimento de Metas da 
Fundação será apreciado ad referendum em vo-
tação única.

§ 7º  Em caso de Reprovação do Relatório de 
Cumprimento de Metas da Fundação Tuany To-
ledo pelo Plenário da Câmara Municipal, o Co-
mitê de Governança terá quinze dias para apre-
sentar Relatório de Adequação de Governança, 
com medidas corretivas a serem implantadas na 
administração da Fundação e possíveis sanções à 
Comissão Executiva, respeitados limites e proce-
dimentos impostos pelo Estatuto.

§ 8º  O Relatório de Adequação de Governança 
será encaminhado para o Conselho Curador que 
fará os ajustes que julgar necessários e a aprova-
ção das medidas a serem adotadas, respeitadas as 
exigências e os limites do Estatuto.

CAPÍTULO III
Do Pessoal

 Art.17.  Servidor da Administração Mu-
nicipal direta ou indireta poderá ser colocado à 
disposição da Fundação Tuany Toledo, perce-
bendo remuneração exclusivamente por uma de-
las, contando-se-lhe, porém, o tempo de serviço 
para todos os efeitos na entidade de origem.
 Art. 18.  O regime jurídico do pessoal da 
Fundação será preferencialmente o da legislação 
trabalhista (CLT), salvo as relações de caráter au-
tônomo ou aquelas definidas pelo artigo 17 desta 
Lei.

Parágrafo único.  Os funcionários da Fundação 
serão contratados mediante processo de seleção 
apropriado.

CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e Da Gestão de Recursos

 Art. 19.  O patrimônio inicial da institui-
ção de que esta Lei autoriza instituir se consti-
tuirá da doação, que lhe será feita, dos seguintes 
bens e direitos que serão incorporados ao Patri-
mônio da Fundação:

I - todo o acervo histórico, bibliográfico, icono-
gráfico, textual, sonoro, audiovisual, tridimen-
sional e cartográfico do Museu Histórico Tuanny 
Toledo;
II - todo o acervo histórico, artístico e cultural 
público que pertença à Câmara Municipal de 
Pouso Alegre, e ainda aqueles em exposição na 
sala e antessala da Presidência, na sala e antessala 
da Diretoria Geral, no saguão do elevador e na 
sala de imprensa;
III - o mobiliário de serviço do Museu Histórico 
Tuanny Toledo, incluindo computadores, mobi-
liário e equipamentos de ar condicionado;
IV - todos os equipamentos da TV Câmara per-
tencentes à Câmara Municipal, incluindo com-
putadores e materiais de estúdio;
V - todos os equipamentos de serviço da Escola 
do Legislativo pertencentes à Câmara Municipal, 
incluindo computadores, mobiliário e equipa-
mentos de ar condicionado;
VI - quatro mesas de escritório, quatro cadeiras 
com encosto reclinável, quatro armários de escri-
tório, uma mesa redonda de reuniões, oito cadei-
ras de escritório não reclináveis com braços, qua-
tro computadores all-in-one completos a serem 
doados pela Câmara Municipal;
VII - imóvel localizado na Avenida Abreu Lima, 
número 84, esquina com a Rua São José, denomi-
nado “Casa dos Junqueiras”.

 Art. 20.  Além dos recursos derivados do 
seu patrimônio, constituem receita da Fundação 
Tuany Toledo:

I - dotações orçamentárias;
II - receitas concedidas em créditos adicionais ou 
extra-orçamentários que vierem a ser consigna-
dos pela Câmara Municipal ou pelo Executivo;
III - auxílios e subvenções de órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou não ou multi-
nacionais;
IV - doações e legados;
V - empréstimos;
VI - recursos provenientes de incentivos fiscais, 
especial e privativamente os que, em virtude de 
Lei Municipal, se destinem ao financiamento de 
programas de pesquisa aplicada nos campos his-
toriográfico, cultural, econômico, administrativo 
e tecnológico;
VII - rendas resultantes de aplicações financeiras 
e operações de crédito;
VIII - recursos oriundos de convênios, acordos 
e contratos;
IX - rendas patrimoniais de qualquer natureza;
X - rendas resultantes da prestação de serviços e 
outras que venha a auferir;
XI - outras rendas extraordinárias ou eventuais.

§ 1º  Os bens, direitos e rendas da Fundação Tu-
any Toledo somente poderão ser utilizados para 
manutenção e desenvolvimento de seus objeti-
vos, permitidos:
I - seu arrendamento;
II - sua oneração ou alienação onerosa e inves-
timentos para obtenção de outros rendimentos;
III - sua doação para constituição de patrimônio 
e manutenção de outras entidades instituídas ou 
apoiadas pela Fundação.

§ 2º  Para o cumprimento de suas finalidades 
poderá a Fundação, mediante autorização da 
Câmara Municipal, efetuar operações de crédito 
com entidades públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras.

 Art. 21.  A Câmara Municipal destinará 
mensalmente pelo menos dez por cento dos re-
cursos advindos do duodécimo para a execução 
das atividades da Fundação Tuany Toledo.

§ 1º  Ao final de cada exercício, a Câmara Muni-
cipal destinará a sobra de recursos advindos dos 
repasses do Executivo para o orçamento da Fun-
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dação Tuany Toledo.

§ 2º  Também serão repassados para a Fundação 
recursos advindos do cancelamento de restos a 
pagar, despesas não processadas, resultados de 
aplicações financeiras e recebimento de multas 
contratuais por parte da Câmara Municipal.

§ 3º  Constitui crime de responsabilidade do Pre-
sidente da Câmara não enviar os repasses e os 
recursos estipulados por este artigo à Fundação.

 Art. 22.  A Prefeitura Municipal de Pouso 
Alegre destinará anualmente, pelo menos meio 
por cento de receitas tributárias e das transferên-
cias previstas nos artigos 158 e 159 da C.F, efeti-
vamente realizado no exercício anterior, respei-
tado o limite definido no art. 29-A da C.F.

§ 1º  Os recursos de que tratam o caput deverão 
ser repassados em quatro parcelas anuais, sendo 
a primeira parcela paga até o último dia útil do 
mês de fevereiro, a segunda parcela até o último 
dia útil do mês de maio, a terceira parcela paga 
até o último dia útil do mês de agosto e a última 
parcela paga até o último dia útil do mês de no-
vembro.

§ 2º  Cada parcela deverá corresponder a pelo 
menos quinze por cento do montante anual.

§ 3º  Constitui crime de responsabilidade do Pre-
feito Municipal não enviar os repasses estipula-
dos por esta Lei dentro do prazo e dos valores 
estipulados por este artigo e por seus parágrafos.

 Art. 23.  A Fundação Tuany Toledo pres-
tará contas quadrimestralmente à Câmara Muni-
cipal de Pouso Alegre.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 24.  Fica a Comissão Executiva au-
torizada a promover licitações, objetivando a 
contratação dos serviços necessários à operacio-
nalização dos objetivos e das finalidades da Fun-
dação, na forma do Estatuto.
Parágrafo único.  Para contratar obras e serviços 
ou para a aquisição e alienação de bens, a Funda-
ção submeter-se-á aos princípios da Administra-
ção Pública.
 Art. 25.  O assessoramento jurídico e a re-
presentação judicial da Fundação Tuany Toledo 
serão prestados pela Assessoria Jurídica da Fun-

dação.
Parágrafo único.  A Fundação manterá seguro de 
responsabilidade civil para membros dos órgãos 
estatutários previstos no artigo 12 desta Lei para 
a cobertura de responsabilidades dos riscos ine-
rentes ao exercício de suas funções.
 Art. 26.  Os serviços de recursos huma-
nos, compras, contabilidade e controladoria da 
Fundação também serão prestadas pelos respec-
tivos departamentos da Câmara Municipal en-
quanto for conveniente ao Conselho Curador da 
Fundação.
 Art. 27.  Após aprovado o Estatuto o 
Conselho Curador fica autorizado a promover as 
alterações estatutárias que se fizerem necessárias, 
sem a necessidade de que essas alterações sejam 
apreciadas pelo Plenário da Câmara Municipal.
 Art. 28.  A Fundação Tuany Toledo não 
distribuirá vantagens ou bonificações de qual-
quer natureza entre seus membros, diretores, 
conselheiros, mantenedores ou colaboradores 
sob qualquer pretexto.
 Art. 29.  Entidades da Administração 
Municipal indireta poderão participar da Funda-
ção Tuany Toledo, como instituidores ou mante-
nedores, considerando-se relevante a participa-
ção de entidades do setor privado, universidades 
e estabelecimentos isolados de ensino superior e 
institutos de pesquisa.

Parágrafo único.  A entidade da Administração 
Municipal indireta que participe como institui-
dora ou mantenedora da Fundação Tuany Tole-
do, na escritura de constituição desta, registrará 
o valor de suas doações, que deverá ser aprovado 
pelo Prefeito Municipal.
 Art. 30.  A Fundação Tuany Toledo goza-
rá dos privilégios legais atribuídos às entidades 
de utilidade pública e é imune à tributação mu-
nicipal.
 Art. 31.  O processo de extinção da Fun-
dação Tuany Toledo deverá seguir o que segue:

I - a solicitação de extinção da Fundação somen-
te poderá ser feita pelo Presidente do Conselho 
Curador;
II - a solicitação de extinção deverá ser aprova-
da por maioria de dois terços (2/3) dos membros 
que compõem o Conselho Curador, em reunião 
extraordinária marcada com pauta única;
III - uma vez aprovada pelo Conselho Curador a 
solicitação de extinção da Fundação será trans-
formada em Projeto de Lei e levada para aprova-
ção do plenário da Câmara, por maioria de dois 

terços (2/3) dos vereadores;
IV - a Fundação será considerada extinta após a 
sanção e publicação da Lei aprovada.

 Art. 32.  Na hipótese de extinção da Fun-
dação Tuany Toledo, os bens imóveis doados 
pelo Estado reverterão ao patrimônio deste e os 
demais terão o destino mencionado na escritura 
de instituição da entidade ou no instrumento de 
doação posterior, ou, no caso de omissão deste, 
os bens passarão ao domínio da Prefeitura Mu-
nicipal de Pouso Alegre.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

 Art. 33.  A Mesa Diretora terá prazo de 
sessenta dias a contar da data de publicação para 
nomear a primeira formação do Conselho Cura-
dor.

§ 1º  O primeiro Conselho Curador terá prazo de 
cem dias para elaborar o Estatuto da Fundação, 
apresentar para a aprovação ad referendum da 
Câmara Municipal, efetuar os registros necessá-
rios e para realizar a assembleia de fundação da 
Fundação Tuany Toledo.

§ 2º  Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
autorizada a adotar as providências necessárias 
ao pleno funcionamento da Fundação instituída 
por esta Lei.

 Art. 34.  Os repasses destinados à funda-
ção através dos artigos 20, 21 e 22 desta Lei de-
pendem de regulamentação específica.

§ 1º  Fica a Câmara Municipal autorizada a arcar 
com todos os custos para a implantação e funcio-
namento inicial da Fundação Tuany Toledo até 
que os artigos definidos no caput tenham sido 
plenamente regulamentados.

§ 2º  O Executivo Municipal e a Câmara Muni-
cipal deverão fazer constar em suas respectivas 
Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) as dota-
ções consignadas à Fundação.

 Art. 35.  Fica a Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal autorizada a adotar as providências 
necessárias ao pleno funcionamento da Funda-
ção instituída por esta Lei.
 Art. 36.  O Museu Histórico Municipal 
Tuany Toledo passará a ser denominado de Mu-
seu Histórico Alexandre de Araújo.
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 Art. 37.  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
14 de junho de 2016.

Agnaldo Perugini
Prefeito Municipal

Vagner Márcio de Souza
Chefe de Gabinete

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONA-
DO DA FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE PROVI-
MENTO COMISSIONADO

Cargo: Diretor Executivo

Requisitos de Provimento: Curso superior
completo.

Atribuições:
- Exercer todas as funções de alta direção da 
Fundação Tuany Toledo;
- Superintender as atividades de todas as Di-
retorias da Fundação e seus respectivos depar-
tamentos, avaliando o desenvolvimento das 
atividades no âmbito de sua competência e em 
observância às normas legais, regulamentares e 
deliberações do Conselho Curador;
- Emitir, despachar ou dar parecer de caráter 
conclusivo sobre assuntos submetidos à sua 
decisão ou apreciação;
- Zelar pelo cumprimento das atividades da 
Comissão Executiva da Fundação;
- Representar a Fundação junto à Câmara Mu-

nicipal, ao Prefeito Municipal, às autoridades 
federais, estaduais e municipais, e perante as 
entidades privadas em geral;
- Convocar as reuniões da Comissão Executiva, 
presidindo-as;
- Celebrar convênios, contratos e acordos;
- Coordenar a elaboração anual do Plano de 
Metas e do Relatório de Cumprimento de Metas 
da Fundação;
- Nomear e destituir os demais membros da 
Comissão Executiva;
- Ordenar as despesas da Fundação e assinar 
cheques nominativos ou ordem de pagamento;
- Autorizar a deflagração de licitação para 
contratação administrativa de competência da 
Fundação quando exigível;
- Assinar atas e demais documentos da Funda-
ção sob seu exercício;
- Admitir, movimentar e dispensar os empre-
gados necessários às atividades da Fundação, 
fixando-lhes a remuneração;
- Admitir, movimentar e dispensar os empre-
gados necessários às atividades da Fundação, 
fixando-lhes a remuneração;
- Apresentar proposta de reforma ou modifica-
ção do Estatuto da Fundação;
- Criar e extinguir Diretorias com responsabili-
dades operacionais específicas, ouvido o Conse-
lho Curador, bem como nomear e destituir seus 
titulares;
- Contratar a prestação de serviços em geral;
- Aprovar e orientar a programação das emis-
soras de rádio e TV da Fundação, atendidas as 
diretrizes do Conselho Curador;
- Presidir, aprovar e orientar as atividades peda-
gógicas da Fundação, atendidas as diretrizes do 
Conselho Curador;
- Determinar e orientar as atividades artísticas e 
historiográficas da Fundação, atendidas as dire-
trizes do Conselho Curador;
- Expedir resoluções, interpretações oficiais da 
presente Lei e do Estatuto da Fundação e outros 
atos pertinentes à sua competência.

Cargo: Assessor Jurídico

Requisitos de Provimento: Curso superior em 
Direito e inscrição na OAB. Pós-graduação latus 
sensus em Direito Constitucional ou em qual-
quer das áreas do Direito Público e experiência 
profissional comprovada de dois anos em qual-
quer uma das áreas do Direito Público.

Atribuições: 

- Assessorar juridicamente o Conselho Curador 
da Fundação;
- Assessorar juridicamente a Comissão Exe-
cutiva da Fundação, servindo como instância 
superior de decisão acerca de questões jurídicas.
- Exarar parecer jurídico sobre as atividades da 
Fundação sempre que requisitado;
- Assessorar o Diretor-Presidente da Fundação 
acerca dos aspectos jurídicos e administrativos 
de suas atividades;
- Atuar em processos judiciais e administrativos 
em que a Fundação Tuany Toledo afigure-se 
interessada;
- Prestar assessoramento jurídico em projetos e 
eventos de caráter institucional;
- Prestar consultoria a todas as diretorias da 
Fundação, orientando-as com relação aos 
aspectos jurídicos materiais e formais dos seus 
trabalhos;
- Organizar, sob o ponto de vista jurídico, os 
contratos e documentos elaborados pelos seto-
res administrativos da Fundação;
- Realizar estudos jurídicos de apoio a atividades 
institucionais e administrativas;
- Dirigir o Departamento Jurídico, planejando, 
organizando, delegando, comandando, contro-
lando e avaliando o desenvolvimento dos traba-
lhos no âmbito de sua competência;
- Acompanhar as informações a serem prestadas 
ao Conselho Curador, Judiciário, Ministério Pú-
blico e Tribunal de Contas em ações e demandas 
de que a Fundação seja parte, pelo seu Diretor
- Presidente, Presidente do Conselho Curador, 
Diretores, Membros do Comitê de Governança 
ou demais integrantes de sua estrutura adminis-
trativa;
- Representar a Fundação em juízo ou extraju-
dicialmente, por delegação de poderes;- Deter-
minar a realização de estudos de interesse da 
Fundação sobre assuntos jurídicos;
- Apresentar ao Conselho Curador e à Comissão 
Executiva propostas de medidas jurídicas visan-
do salvaguardar os interesses da instituição;
- Manifestar-se sobre questões de interesse da 
Fundação, que apresentem aspectos jurídicos 
relevantes;
- Desempenhar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelo Diretor Executivo.
- Desempenhar atividades correlatas, em apoio 
ao desenvolvimento dos trabalhos.

Cargo: Assessor de Governança

Requisitos de Provimento:
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Curso superior completo.

Atribuições:
- Assistir o Diretor-Presidente e o Diretor de 
Administração nos trabalhos administrativos e 
organizacionais da Fundação;
- Assistir os membros do Comitê de Governan-
ça em suas atividades;
- Exercer o controle econômico-financeiro-orça-
mentário e de auditoria interna da Fundação;
- Avaliar o cumprimento pela administração 
interna da Fundação, das metas estabelecidas 
pelo Plano de Metas, assim como encaminhar 
relatório com as suas conclusões ao Comitê de 
Governança e ao Conselho Curador;
- Recomendar correção ou aprimoramento de 
políticas práticas e procedimentos identificados 
no âmbito dos órgãos da administração por 
meio do Conselho Curador;
- Realizar trabalhos técnicos relacionados com 
as atividades da Administração;
- Participar do planejamento, da execução e do 
acompanhamento de atividades, projetos e even-
tos de natureza institucional;
- Realizar pesquisas e estudos técnicos relacio-
nados com as áreas administrativas;
- Coletar e preparar dados para a elaboração do 
Plano de Metas e do Relatório de Cumprimento 
de Metas, além de quadros estatísticos, demons-
trativos e relatórios;
- Desempenhar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelo Diretor Executivo.
- Desempenhar atividades correlatas compatí-
veis com a especialidade do cargo, em apoio ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Cargo: Diretor de Rádio e TV
Requisitos de Provimento: Curso superior em 
Comunicação Social com ênfase em Publicida-
dee Propaganda, Rádio e TV ou Jornalismo. 
Pelo menos cinco anos de experiência compro-
vada em comunicação pública.

Atribuições:
- Responsabilizar-se pelo intercâmbio de in-
formações e pela integração entre as emissoras 
de rádio e TV da Fundação e a Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal;
- Definir, em parceria com seus pares e respei-
tando as diretrizes apresentadas pelo Conselho 
Curador e pelo Diretor-Presidente, a grade de 
programação das emissoras de rádio e TV da 
Fundação;
- Realizar o planejamento, elaboração e execu-
ção dos produtos de divulgação do legislativo 
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nos segmentos de Rádio e TV;
- Coordenar a gravação dos atos e eventos de in-
teresse da Câmara Municipal para a transmissão 
na programação das emissoras de rádio e TV da 
Fundação;
- Providenciar a elaboração de pautas, entrevis-
tados e conteúdos para os programas existentes 
na grade de programação;
- Gerenciar as emissoras de rádio e TV da Fun-
dação no que compete a pré-produção, produ-
ção, edição e transmissão de conteúdos;
- Preparar a produção e transmissão de vídeos 
utilizados em sessões ordinárias e sessões sole-
nes da Câmara Municipal;
- Supervisionar as reportagens internas e exter-
nas;
- Assessorar ações de criação, produção e veicu-
lação de peças audiovisuais e radiofônicas para 
compor a programação da TV Câmara na inter-
net e dos sistemas de rádio e TV da Fundação;
- Supervisionar a cobertura ao vivo e gravada 
das reuniões da Câmara e dos eventos institu-
cionais;
- Manter contato e propor parcerias com outros 
órgãos e poderes públicos e privados em torno 
de projetos, ações e produtos de audiovisual que 
agreguem valor à programação da Rádio e da 
TV Câmara;
- Planejar, coordenar e providenciar as ações 
necessárias para as coberturas jornalísticas espe-
ciais, ao vivo ou gravadas;
- Coordenar a reunião de pauta das emissoras 
de rádio e TV da Fundação;
- Representar as emissoras de rádio e TV da 
Fundação nas reuniões de planejamento dos 
eventos institucionais;
- Prestar contas das atividades e dos projetos 
realizados pelas emissoras de rádio e TV daFun-
dação junto ao Conselho Curador e ao Diretor 
Presidente;
- Desempenhar outras atividades afins que lhe 
forem cometidas pelo Diretor Executivo.

Cargo: Diretor de Educação, História e Cultura

Requisitos de Provimento:
Curso superior completo.

Atribuições:
− Exercer todas as funções de alta direção da 
Diretoria de Educação, História e Cultura da 
Fundação Tuany Toledo;
- Dirigir a elaboração do Projeto Político Peda-
gógico da Fundação Tuany Toledo, respeitando 
as diretrizes apresentadas pelo Conselho Cura-

dor e pelo Diretor-Presidente;
- Dirigir a definição das linhas mestras de ação 
do Museu Histórico, do arquivo e das demais 
atividades historiográficas e culturais da Funda-
ção;
- Zelar pela manutenção e ampliação do acervo 
histórico e cultural da Fundação;
- Coordenar as atividades de planejamento e 
execução de projetos pedagógicos, artísticos e 
culturais da Fundação;
- Captar recursos para o financiamento de 
projetos pedagógicos, artísticos e culturais da 
Fundação;
- Dirigir as atividades da Seção de Educação da 
Fundação;
- Dirigir as atividades da Seção do Arquivo His-
tórico e Cultural da Fundação;
- Prestar contas das atividades e dos projetos 
realizados pelo Departamento de Educação, 
História e Cultura junto ao Conselho Curador e 
ao Diretor-Presidente;
- Desempenhar outras atividades afins que lhe 
forem cometidas pelo Diretor Executivo.
- Desempenhar atividades correlatas compatí-
veis com a especialidade do cargo, em apoio ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Cargo: Curador do Arquivo Histórico e
Cultural

Requisitos de Provimento:
Curso superior completo.

Atribuições:
− Promover a pesquisa, coleta, coleção, identi-
ficação e conservação de documentos e objetos 
pertinentes à história do Município;
− Promover a valorização da história do Muni 
cípio e o incentivo à consulta pelo público;
− Receber, descrever, identificar e guardar os 
materiais do acervo do Museu;
− Efetuar os procedimentos necessários para a 
conservação dos materiais do acervo;
− Registrar o acervo fotográfico produzido pela 
Câmara Municipal ou a ela doados;
− Elaborar projetos e eventos culturais;
− Manter intercâmbio com outras instituições, 
para aprimorar o acervo do Museu e da Galeria;

- Desempenhar outras atividades que lhe forem 
delegadas ou atribuídas pelos níveis hierárqui-
cos superiores.
- Desempenhar atividades correlatas compatí-
veis com a especialidade do cargo, em apoio ao 
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desenvolvimento dos trabalhos.

Cargo: Gerente Pedagógico

Requisitos de Provimento:
Ensino superior completo.

Atribuições:
- Coordenar as atividades de elaboração do Pro-
jeto Político Pedagógico da Fundação;
- Zelar pela aplicação e cumprimento das metas 
estabelecidas pelo Projeto Político e Pedagógico 
da Fundação;
- Garantir o cumprimento das metas pedagógi-
cas da Fundação;
- Coordenar as atividades pedagógicas e educa-
cionais da Fundação;
- Planejar e organizar eventos sobre temas de 
repercussão na sociedade que contribuam para a 
educação política e o aprimoramento da prática 
legislativa;
- Planejar e organizar publicações que contri-
buam para a educação política, a reflexão sobre 
temas de repercussão na sociedade ou que tra-
duzam as ações do Poder Legislativo;
- Garantir a realização de cursos, palestras e 
projetos desenvolvidos pela Fundação;
- Acompanhar e informar a coordenação e as 
escolas sobre o andamento da frequência dos 
alunos;
- Organizar e manter os registros dos eventos da 
Escola do Legislativo para publicação e divulga-
ção dos trabalhos;
- Organizar e manter atualizado o acervo da 
biblioteca da Escola do Legislativo; 
- Agendar e acompanhar reuniões relacionadas 
aos projetos e eventos realizados pela Escola do 
Legislativo;
- Desempenhar outras atividades que lhe forem 
delegadas ou atribuídas pelos níveis hierárqui-
cos superiores.
- Desempenhar atividades correlatas compatí-
veis com a especialidade do cargo, em apoio ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Cargo: Gerente Financeiro

Requisitos de Provimento:
Ensino superior completo.

Atribuições:
- Dirigir as atividades contábeis e fiscais da 
Fundação;
- Coordenar a elaboração da proposta orçamen-

tária da Fundação;
- Zelar pela execução do orçamento anual da 
Fundação;
- Dirigir a elaboração do Balanço Geral e a de-
monstração de resultado do período;
- Desempenhar outras atividades que lhe forem 
delegadas ou atribuídas pelos níveis hierárqui-
cos superiores.
- Desempenhar atividades correlatas compatí-
veis com a especialidade do cargo, em apoio ao 
desenvolvimento dos trabalhos.


