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LEI Nº 789 de 2021 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de 
colaboração com a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE e contribuir com valor de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais) anual e dá outras 
providências.” 

 
O Povo do Município de Guiricema – Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, José Oscar Ferraz, Prefeito 
Municipal, no uso de umas de minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de colaboração com a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, para provimento de material de consumo, de Recursos Humanos, água, energia elétrica e outras 
despesas que visão auxiliar no custeio de suas atividades na área de assistência Social, saúde e educação, visando a 
reabilitação, habilitação e integração social das crianças portadoras de deficiência, residentes no Município de Guiricema 
- MG, com vigência para o ano de 2021. 
  
Art. 2º - Fica o poder Executivo, desde logo, autorizado a conceder subvenções a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, a fim de possibilitar o cumprimento da finalidade do convênio, no importe de até R$80.000,00 
(oitenta mil reais), conforme Termo de Colaboração que ora é anexado no corpo desta Lei. 
 
Art. 3º – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária nº 
0207.05.12.367.0001.2088, ficha 312 – Secretaria de Educação. 
                
Art. 4º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 
2021, revogando eventuais disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registre-se, 
 

Cumpra-se. 
 

Guiricema/MG, 16 de abril de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

LEI MUNICIPAL LEI Nº 790/2021 
 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do 
Idoso e dá outras Providências. 

 
O Povo do Município de Guiricema – Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, José Oscar Ferraz, Prefeito 
Municipal, no uso de umas de minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I Do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 
 
Art. 1º. Fica criado O Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDI – órgão permanente, paritário, consultivo, 
deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do Município de 
Guiricema, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor das políticas de 
assistência social do Município. 
 
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso: 
I – Formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a Política Municipal dos Direitos dos Idosos, zelando pela sua execução; 
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II – Elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política Municipal dos Direitos dos idosos; 
III – Indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal quanto às questões que dizem respeito ao 
idoso; 
IV – Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e legais referentes ao idoso, sobretudo a Lei Federal 
nº. 8.842, de 04/07/94, a Lei Federal nº. 10.741, de 1º./10/03 (Estatuto do Idoso) e leis pertinentes de caráter estadual e 
municipal, denunciando à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer uma delas; 
V - Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso, conforme o disposto no 
artigo 52 da Lei nº. 10.741/03. 
VI – Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas voltados para a promoção, a 
proteção e a defesa dos direitos do idoso; 
VII – Inscrever os programas das entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso; 
VIII – Estabelecer a forma de participação do idoso residente no custeio da entidade de longa permanência para idoso 
filantrópica ou casa-lar, cuja cobrança é facultada, não podendo exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer 
benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso; 
IX – Apreciar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual e suas eventuais 
alterações, zelando pela inclusão de ações voltadas à política de atendimento do idoso; 
X – Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, elaborando 
ou aprovando planos e programas em que está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele; 
XI – Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela participação de organizações representativas dos 
idosos na implementação de política, planos, programas e projetos de atendimento ao idoso; 
XII – Elaborar o seu regimento interno; 
XIII – Outras ações visando à proteção do Direito do Idoso. 
 
Parágrafo único – Aos membros do Conselho Municipal de Direito do Idoso será facilitado o acesso a todos os setores 
da administração pública municipal, especialmente às Secretarias e aos programas prestados à população, a fim de 
possibilitar a apresentação de sugestões e propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas de ação em cada 
área de interesse do idoso.  
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso, composto de forma paritária entre o poder público municipal e a 
sociedade civil, será constituído com: 
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo; 
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; 
IV – 03 (três) representantes de entidade de entidades não governamentais representantes da sociedade civil atuantes 
no campo da promoção e defesa dos direitos ou ao atendimento do idoso, legalmente constituída e em regular 
funcionamento há mais de 01 (um) ano, sendo eleitos para preenchimento das seguintes vagas: 
b) 01 (um) representante de Organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente legalizada e em atividade; 
c) 01 (um) representante de Credo Religioso com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso. 
d) 01 (um) representante de outras entidades que comprovem possuir políticas explícitas permanentes de atendimento e 
promoção do idoso. 
§1º. Cada membro do Conselho Municipal de Direitos do Idoso terá um suplente. 
§ 2º. Os membros do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo 
Prefeito Municipal, respeitadas as indicações previstas nesta Lei. 
§ 3º. Os membros do Conselho terão um mandado de dois anos, podendo ser reconduzidos enquanto no desempenho 
das funções ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados. 
§ 4º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que poderá ser substituído, a qualquer 
tempo, mediante nova indicação do representado. 
§ 5º. Caberá às entidades eleitas a indicação de seus representantes ao Prefeito Municipal, diretamente, no caso da 
primeira composição do Conselho Municipal, ou por intermédio deste, tratando-se das composições seguintes, para 
nomeação, no prazo de 20 (vinte) dia após a realização do Fórum que as elegeu, sob pena de substituição por entidade 
suplente, conforme ordem decrescente de votação. 
 
Art. 4º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso serão escolhidos, mediante 
votação, dentre os seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-
Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais e não-governamentais. 
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§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso substituirá o Presidente em suas ausências e 
impedimentos, e, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo conselheiro 
mais idoso. 
§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e 
extraordinárias membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil e do 
Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse do idoso. 
 
Art. 5º. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na sessão plenário, excetuando o Presidente 
que também exercerá o voto de qualidade. 
 
Art. 6º. A função do membro do Conselho Municipal de Direitos do Idoso não será remunerada e seu exercício será 
considerado de relevante interesse público. 
 
Art. 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal de Direitos do Idoso perderão essa 
condição quando ocorrer uma das seguintes situações: 
I – Extinção de sua base territorial de atuação no Município; 
II – Irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem incompatível a sua representação no 
Conselho; 
III – Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovadas. 
 
Art. 8º. Perderá o mandato o Conselheiro que: 
I – Desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação; 
II – Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa; 
III – Apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua recepção na Secretaria do 
Conselho; 
IV – Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
V – For condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 
 
Art. 9º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso serão 
substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos. 
 
Art. 10. Os órgãos ou entidades representadas pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicados a partir da 
segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada. 
 
Art. 11. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 
 
Art. 12. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso instituirá seus atos por meio da resolução aprovada pela maioria de 
seus membros. 
 
Art. 13. As sessões do Conselho Municipal de Direitos do Idoso serão públicas, precedidas de ampla divulgação. 
 
Art. 14. A Secretaria Municipal Assistência Social proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao 
funcionamento do Conselho Municipal de Direitos do Idoso. 
 
Art. 15. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso serão 
previstos nas peças orçamentárias do Município, possuindo datações próprias. 
 

Capítulo II Do Fundo Municipal de Diretos do Idoso 
 
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos 
destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, 
projetos e ações voltadas aos idosos no Município de Guiricema, Minas Gerais. 
 
Art. 17. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos do Idoso: 
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I – Recursos provenientes de órgãos da União ou do Estados vinculados à Política Nacional do Idoso; 
II – Transferências do Município; 
III – As resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas; 
IV – Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis; 
V – As advindas de acordos e convênios; 
VI - As provenientes das multas aplicadas com base na Lei n. 10.741/03; 
VII – outras. 
 
Art. 18. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo sua 
destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso. 
§1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação “Fundo Municipal de 
Direitos do Idoso”, para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete 
demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla 
divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso. 
§2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os 
padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. 
§3º. Caberá à Secretaria Municipal Assistência Social gerir o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, sob a orientação e 
controle do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, cabendo ao seu titular: 
I – Solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do Idoso; 
II – Submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo; 
III – Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 
IV – Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo. 
 

Capítulo III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 19. Para a primeira instalação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, o Prefeito Municipal convocará, por meio 
de edital, os integrantes da sociedade civil organizada atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos do idoso, 
que serão escolhidos em fórum especialmente realizado para este fim, a ser realizado no prazo de trinta dias após a 
publicação do referido edital, cabendo as convocações seguintes à Presidência do Conselho. 
 
Art. 20. A primeira indicação dos representantes governamentais será feita pelos titulares das respectivas Secretarias, 
no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei. 
 
Art. 21. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso elaborará o seu regimento interno, no prazo máximo de sessenta dias 
a contar da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pela imprensa oficial, 
onde houver, e dada ampla divulgação. 
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, das atribuições de 
seus membros, entre outros assuntos. 
 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Publique-se, Registre-se, 
 

Cumpra-se. 
 

Guiricema/MG, 16 de abril de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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LEI MUNICIPAL Nº 791 DE 16 DE ABRIL DE 2021. 
 

“ESTABELECE NORMAS PARA A CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO E EMERGENCIAL DE PESSOAL PARA 
ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
O Povo do Município de Guiricema/MG, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, JOSÉ 
OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte, LEI:  
 
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a contratação de pessoal, em caráter 
excepcional e temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal nº 
528/2009, para atuação junto à Secretaria Municipal da Saúde em virtude do quadro de calamidade pública na área de 
Saúde no Município de Guricema/MG, para implementar as ações de atendimento e combate aos efeitos danosos do 
coronavírus (Covid-19),  
 
Art. 2º. Ficam criados os seguintes cargos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, visando enfrentamento ao 
coronavírus (Covid-19): 
  
I – 01 (um) cargo de Médico Clínico Geral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 
11.000,00 (onze mil reais) mensais, sendo exigidos os seguintes requisitos: Idade Mínima de 21 anos, Curso Superior na 
área e Registro Ativo e Regular junto ao Conselho de Classe. 
 
II - 01 (um) cargo de Médico Clínico Geral, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e vencimento de R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais) mensais, sendo exigidos os seguintes requisitos: Idade Mínima de 21 anos, Curso Superior 
na área e Registro Ativo e Regular junto ao Conselho de Classe. 
 
III – 01 (um) cargo de Enfermeira Hospitalar, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, sendo exigidos os seguintes requisitos: Idade Mínima de 21 anos, Curso 
Superior na área, Registro Ativo e Regular junto ao Conselho de Classe. 
 
IV – 02 (dois) cargos de Enfermeira Hospitalar, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e vencimento de R$ 
1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais) mensais, sendo exigidos os seguintes requisitos: Idade Mínima de 21 
anos, Curso Superior na área, Registro Ativo e Regular junto ao Conselho de Classe. 
 
V – 01 (um) cargo de Fiscal na Área de Saúde (Fiscal Covid), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e 
vencimento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, sendo exigidos os seguintes requisitos: Idade Mínima 
de 18 (dezoito) anos e Ensino Médio Completo.  
 
Art. 3º. A contratação para os cargos criados no artigo anterior será feita mediante Contrato Temporário, nos termos da 
Lei Municipal nº 528/2009. 
 
Art. 4º. As contratações de que trata esta Lei serão realizadas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou enquanto 
durar o Estado de Calamidade reconhecido através do Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020. 
 
Art. 5

o
. Aplicam-se aos servidores contratados por intermédio desta Lei as disposições constantes no Decreto Municipal 

3.941/20, que dispõe sobre a concessão temporária de adicional de insalubridade, em grau médio, pelo período de 
vigência do estado de calamidade no Município de Guiricema/MG, para os servidores municipais e empregados 
públicos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que estejam prestando serviços de atendimento a pacientes 
suspeitos ou portadores do Coronavírus.  
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Art. 6º. As contratações de que trata esta Lei estarão vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social (INSS). 
  
Art. 7º. As despesas complementares decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações do Orçamento 
vigente.  
 
Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Guiricema/MG, 16 de abril de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                

LEI Nº 792/2021 
 

“Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e 
institui a Carteira de Identificação do Autista, no âmbito 
do Município de Guiricema-MG e dá outras 
providências.” 

 
O Povo do Município de Guiricema – Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, José Oscar Ferraz, Prefeito 
Municipal, no uso de umas de minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Município de Guiricema-MG, a Política Municipal de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 
 
Art. 2º Para fins de plena fruição dos direitos previstos na legislação, a pessoa com diagnóstico de Transtorno do 
Espectro Autista fica reconhecida como pessoa com deficiência, fazendo parte de grupo exclusivo dentre de outras 
espécies de deficiência. 
 
§1º Define-se “pessoa com deficiência” como equivalente aos termos de “deficiente” e “pessoa com necessidade 
especiais”, usados por outras legislações. 
 
§2º Para fins de aplicação desta Lei entende-se como pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela definida no 
Artigo 1º, §1º, inciso I e II da Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012. 
 
Art. 3º São diretrizes da Política Municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista e seus familiares: 
 
I - A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; 
 
II - A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação; 
 
III - O protagonismo da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na formulação de políticas públicas voltadas à 
efetivação de seus direitos; 
 
IV - A promoção, pelo Município de Guiricema, de campanhas de esclarecimento sobre o Transtorno do Espectro 
Autista; 
 
V - A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, objetivando o 
diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e alimentação adequada; 
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VI - O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, bem como a pais e responsáveis; 
 
VII - O apoio social, psicológico e formativo aos familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 
 
VIII - A inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na sociedade, podendo o Município implementar 
políticas públicas para a garantia, proteção e ampliação de seus direitos; 
 
IX - A proteção contra qualquer forma de abuso e discriminação, sujeito às penalidades legais; 
 
X - A garantia, na rede pública municipal de ensino, de matrícula nas classes comuns e de oferta do Atendimento 
Educacional Especializado da Educação Especial, quando se fizer necessário, e após avaliação educacional 
especializada. 
 
Parágrafo único. A política tratada nesta Lei tem como objetivo promover a inclusão social, priorizando a autonomia, 
protagonismo e independência das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, bem como dinamizar a gestão, 
promovendo a desburocratização e facilitando a criação de mecanismos que propiciem mais agilidade e efetividade na 
consecução dos processos de diagnóstico e de intervenção pedagógica, a fim de abarcar as articulações de ações e 
projetos voltados à população com Transtorno do Espectro Autista, a seus familiares e cuidadores. 
 
Art. 4º Para a efetivação dos direitos referidos nesta Lei, fica o Município autorizado a firmar parcerias com pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 
 
§ 1º Será criado cadastro municipal das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, levando-se em conta intersecções 
de gênero e faixa etária, visando subsidiar a Política ora instituída. 
 
§ 2º Os atendimentos à pessoa com Transtorno do Espectro Autista em âmbito municipal devem ser informados ao 
órgão competente para a atualização do cadastro a que se refere o § 1º deste artigo. 
 
Art. 5º A prestação de serviços públicos à pessoa com Transtorno do Espectro Autista será realizada de forma integrada 
pelos serviços municipais de saúde, educação e assistência social. 
 
Parágrafo único. Compete ao Município criar e manter programa permanente de capacitação e atualização em autismo, 
estruturado e ministrado por equipe multiprofissional, a fim de garantir informação, treinamento, formação e 
especialização aos profissionais que atuam na prestação de serviços à população com Transtorno do Espectro Autista, 
tendo como principais objetivos: 
 
I - O desenvolvimento de estratégias pedagógicas e o uso de recursos de acessibilidade, por meio da avaliação 
pedagógica funcional do estudante, com vistas à superação de barreiras, que promovam o Atendimento Educacional 
Especializado das pessoas com Transtorno do Espectro Autista em todas as suas dimensões; 
 
II – A garantia de acesso ao currículo, assegurando-se o direito de aprendizagem no que diz respeito à elaboração de 
estratégias pedagógicas que assegurem às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o mencionado acesso, de 
maneira que eliminem as barreiras e tenham garantidos os direitos de aprendizagem, possibilitando o seu 
desenvolvimento integral; 
 
III - A produção e a difusão de conhecimentos, metodologias e informações nas áreas de saúde, educação e assistência 
social, fundamentados em práticas baseadas em evidências científicas; 
 
IV - A elaboração de estudos que gerem indicadores locais capazes de auxiliar no desenvolvimento, fortalecimento e 
aperfeiçoamento da Política tratada nesta Lei. 
 
Art. 6º É assegurado o acesso a ações e serviços municipais de saúde que garantam a atenção integral às 
necessidades das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, devendo o Município garantir: 
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I - Diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
 
II - Atendimento multiprofissional no Sistema Municipal de Saúde; 
 
III - Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento das condições coexistentes; 
 
IV - Orientação nutricional e farmacêutica adequada; 
 
V - Orientação aos familiares e responsáveis pelos cuidados da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, quando for 
o caso. 
 
Art. 7º Fica instituída, no âmbito do Município de Guiricema-MG, a Carteira de Identificação do Autista (CIA), destinada a 
conferir identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista  
 
Art. 8º A Carteira de Identificação do Autista (CIA) será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento 
devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, 
confirmando o diagnóstico com o CID 10 F84, bem como de demais documentos exigidos pelo competente órgão 
municipal. 
  
Art. 9º O documento de identificação de que trata o Artigo 7º será expedido por Órgão Municipal a ser definido em 
Decreto regulamentar pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
  
Parágrafo único. A Carteira de Identificação do Autista (CIA) terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser revalidada, 
sem custo algum, com o mesmo número. 
  
Art. 10º Verificada a regularidade da documentação recebida, o competente órgão municipal pela expedição da Carteira 
de Identificação do Autista (CIA) determinará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
  
Art. 12 Ficam os estabelecimentos públicos e privados localizados no Município de Guiricema-MG obrigados a inserir 
nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização acerca do Transtorno do Espectro Autista. 
 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, são considerados estabelecimentos privados os supermercados, os bancos, as 
farmácias, os bares, os restaurantes, as lojas e outros similares de uso público. 
 
Art. 13 Para o cumprimento do disposto no artigo 12 desta Lei, os estabelecimentos já em funcionamento possuem 12 
(doze) meses, contados da data de sua publicação, para adequarem-se. 
 
Art. 14 O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que couber. 
  
Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Guiricema, 16 de abril de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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LEI MUNICIPAL Nº 793 DE 16 DE ABRIL DE 2021. 
 

    “Autoriza o Executivo a conceder subvenção à 
entidade que menciona e dá outras providências.” 

 
 
 O povo do Município de Guiricema/MG, por seus representantes, os Vereadores, aprovou e o Prefeito Municipal, 
sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social, para o exercício de 2021, ao Hospital São 
João Batista, localizado na cidade de Visconde do Rio Branco – MG, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) 
repassados no menor tempo possível conforme disponibilidade financeira do município. 
 
Art. 2º - O recurso de que se trata esta Lei será liberado de acordo com a disponibilidades financeiras. 
 
Art. 3º - Fica a entidade contemplada pelo Município com subvenção social, obrigada a prestar contas da aplicação dos 
recursos recebidos ao Poder Executivo Municipal. 
Parágrafo Único – A entidade que não tiver sua conta aprovada pelo Poder Executivo, ou que não prestar conta, não 
poderá ser contemplada com novas subvenções e deverá ressarcir aos cofres públicos os valores anteriormente 
recebidos. 
 
Art. 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial  no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): 
 
02  Prefeitura Municipal 
06  Secretaria Municipal de Saúde 
10  Saúde 
302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0002  Mais Saúde 
2.092  Apoio ao Hospital São João Batista 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais....................................R$30.000,00 
Fonte de Recursos: 2.59 – Transf. SUS – Custeio Serv. Saúde 
 
Art. 5º - Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizado, como fonte de recurso o superávit financeiro do 
Exercício anterior. 
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
 

Guiricema/MG, 16 de abril de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                

DECRETO MUNICIPAL Nº. 4153 DE 19 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito 
do Munícipio de Guricema/MG para fins de 
enfrentamento do quadro de pandemia ocasionada pela 
COVID-19, com consequente progressão à ONDA 
VERMELHA DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE, e 
dá outras providências 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal do Município de Guiricema/MG, no uso de suas atribuições, na forma de sua 
competência privativa e, considerando: 
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CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 
19); 
 
CONSIDERANDO a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Guiricema/MG, especialmente com o agravamento 
da situação no campo da Saúde Pública; 
 
CONSIDERANDO que o Congresso Nacional no dia 20/03/2020, reconheceu, no âmbito da União, o Estado de 
Calamidade Pública na esfera Federal; 
 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019; 
 
CONSIDERANDO, o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 
 
CONSIDERANDO o Decreto 48.102/20, que prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata 
o art. 1º do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, no âmbito de todo o território do Estado, até a data de 30 de 
junho de 2021. 
 
CONSIDERANDO que o Município de Guiricema/MG aderiu ao Programa “Minas Consciente”, e nessa condição, deve 
estar alinhado com as decisões do Comitê Regional da Macrorregião Sudeste, polarizada por Juiz de Fora no âmbito do 
Plano Minas Consciente. 
 
CONSIDERANDO, por fim, a Deliberação n.° 151 de 15 de abril de 2.021, que altera os Anexos I e II da Deliberação do 
Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, reclassificando a macrorregião sudeste para a onda 
vermelha do Programa Minas Consciente; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica temporariamente determinada a progressão do Município de Guiricema/MG à ONDA VERMELHA do 
Programa Minas Consciente. 
 
Art. 2º A progressão ou regressão de fases se dará em observância à classificação/reclassificação das macrorregionais 
de saúde veiculadas nas deliberações do Comitê Extraordinário COVID – 19 do Estado de Minas Gerais. 
 
Art. 3º Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas essenciais incluídas na “onda vermelha” do 
Programa Minas Consciente, além daquelas previstas no Decreto Federal 10.282 de 20 de março de 2020. 
 
Art. 4

o
 Caberão a todos os munícipes, inclusive aos proprietários das atividades liberadas para funcionamento, a 

observação do protocolo único disponibilizado no site do Minas Consciente 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresários. 
 
Art. 5

o
 Os estabelecimentos a que se refere o artigo 3

o
 deverão: 

 
I – Manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma visível, a relação de procedimentos previstos no respectivo 
protocolo aplicável ao seu segmento; 
 
II – Impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem usando máscara ou cobertura facial sobre nariz e 
boca; 
 
III – Em espaços fechados e com atendimento ao público, é permitida uma pessoa a cada 10 m

2
 (dez metros quadrados), 

observada uma distância linear mínima de 3m (três metros) entre as pessoas, ficando a cargo dos estabelecimentos a 
responsabilidade pela fiscalização dentro e fora do estabelecimento; 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresários
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IV - As instituições bancárias, lotéricas e os estabelecimentos autorizados conforme constantes deste Decreto, serão 
exclusivamente responsáveis pela organização e controle das filas geradas para atendimento aos clientes, incluindo as 
filas externas, devendo ser demarcado o distanciamento de no mínimo 3m (três metros) entre as pessoas, com 
fiscalização e acompanhamento externo permanente pelos seus próprios funcionários, sob pena de autuação da 
fiscalização municipal e aplicações das penalidades vigentes. 
 
V - Promover o uso de toucas, máscaras e luvas, pelos funcionários ligados a atividades que envolvam a preparação e 
entrega de alimentos; 
 
VI - Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a 
legislação em vigor, o que inclui higienização das mãos e antebraços com água, sabonete líquido, inodoro e agente 
antisséptico após a secagem das mãos em papel toalha; 
 
VII – Afastar imediatamente, em isolamento domiciliar, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, todos os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus e comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de 
Saúde para que sejam tomadas as providências necessárias. 
 
VIII – Higienizar os carrinhos e cestas disponíveis para os clientes através de álcool em gel 70% sempre que o cliente for 
utilizá-los; 
 
IX – Somente permitir a entrada no estabelecimento de pessoas que estejam com as mãos devidamente higienizadas, 
devendo fornecer gratuitamente meios para tanto. 
 
Art. 6

o
 – Fica determinado o horário de funcionamento no máximo até as 22:00 horas para toda e qualquer atividade 

comercial, inclusive bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais, vedada após esse horário, 
inclusive, a realização de serviço via delivery 
 
§ 1

o
 – Fica proibida a colocação de mesas, bancos, cadeiras e afins nas áreas externas e calçadas dos 

estabelecimentos; 
 
§ 2 – Fica proibido servir bebida alcoólica e alimentos a pessoas em pé, dentro, ou nos arredores dos estabelecimentos. 
 
§ 3

o
 – Fica proibido os jogos de bilhares (sinucas), baralho, dominó, e outros dentro ou nos arredores dos 

estabelecimentos. 
 
§ 4º. As padarias deverão respeitar o horário de 6:00h até no máximo às 22:00h, de segunda a sábado, e aos domingos, 
de 06:00h até no máximo às 13:00h.  
 
§5º. Fica mantida a autorização de funcionamento, por até 24 horas ininterruptas, dos postos de combustíveis.  
 
§6º. As farmácias, drogarias e funerárias, respeitam horário próprio de funcionamento e regulamentado por ato;  
 
Art. 7

o
 – Ressalvadas as exceções expressas nos artigos anteriores, aos domingos, não haverá funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, podendo o trabalho ser efetuado na modalidade delivery, mantendo as portas fechadas, 
não sendo admitida a entrada e permanência de clientes no interior dos estabelecimentos, nem mesmo o consumo no 
local. 
 
Art. 8

o
 – As academias e estúdios de musculação e similares somente poderão funcionar com público de até 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade, com uso obrigatório de álcool gel e distanciamento social, também respeitadas 
as condições expressas no art. 5

o
, III, deste Decreto. 

 
Art. 9 – Ficam proibidas as atividades esportivas e recreativas de caráter coletivos ou em grupo, em especial jogos de 
futebol e outros similares, em áreas públicas ou privadas. 
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Art 10 – Igrejas e templos religiosos de qualquer culto deverão funcionar com lotação limitada a 50% (cinquenta por 
cento) de sua capacidade normal de lotação, com uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento social, 
também respeitadas as condições expressas no art. 5

o
, III, deste Decreto. 

 
Art. 11

o
 – Fica vedado por tempo indeterminado, até ulterior deliberação do Estado de Minas Gerais, a realização e/ou 

funcionamento de quaisquer atividades, eventos de qualquer natureza, ou empreendimentos, públicos ou privados, que 
acarrete circulação ou aglomeração superior a 30(trinta) pessoas, sendo vedada em qualquer hipótese aglomeração que 
supere o limite de 50% (cinquenta por cento) de ocupação do mesmo espaço. 
 
Art.12

o
 – O descumprimento das restrições previstas nos artigos 5

o
 a 11

o
 deste Decreto constitui conduta tipificada no 

art. 10, VII, da Lei n. 6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 
transmissíveis, conduta punível com advertência e/ou multa. 
 
§ 1

o
 – Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsto no art. 2

o
, § 1

o
, e incisos da Lei 

6.437/77, aqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias adotadas. 
 
§ 2

o
 – Caso incorra em desobediência, à Polícia Militar será acionada procedendo a lavratura de Boletim de Ocorrência 

conforme especificação legal. 
 
§ 3

o
 – As medidas adotadas não excluem outras ações fiscalizatórias, nem eximem o (s) infrator (es), das demais 

sanções administrativas, cíveis, e criminais cabíveis. 
 
Art. 13

o
 Permanece proibida a circulação de pessoas no município, que tenham sido colocadas em isolamento ou 

quarentena por profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento da COVID-19, sob pena de possível 
configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, além do crime de Desobediência previsto no art. 
330 do Código Penal Brasileiro. 
 
Art. 14

o
 – Fica terminantemente proibido o trânsito de populares e sua permanência em praças, academias ao ar livre e 

demais espaços públicos, além do limite estabelecido por fita zebrada de isolamento, em qualquer hipótese sendo 
vedada a aglomeração. 
 
§ 1

o
 O descumprimento das disposições expressas neste artigo gerará a aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), além da configuração de crime de desobediência previsto no Art. 331 do Código Penal.   
 
Art. 15

o
 O uso de máscara ou cobertura facial sobre nariz e boca nos espaços públicos em estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços são obrigatórios enquanto perdurarem as medidas implementadas neste decreto para 
enfrentamento da pandemia de Covid-19: 
 
I – O infrator será previamente advertido na primeira infração, e em caso de nova prática da conduta vedada será 
aplicada multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser aplicada pela fiscalização, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
 da 

Lei 13.979/20. 
 
II – Caso a infração citada no caput ocorra em ambiente fechado, será aplicada multa no importe de R$ 100,00 (cem 
reais), nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, II, da Lei 13.979/20. 

 
III – Em caso de reincidência, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, I, da Lei 13.979/20, será considerada circunstância 

agravante, ocasionando a aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
 
Art. 16

o
 As atividades relacionadas a prestação de serviços da saúde deverão atender  as  recomendações  dos  

respectivos  conselhos  de classe  e  ser  realizada  mediante  prévio  agendamento de pacientes, vedada  a ocorrência 
de aglomeração e assegurando o distanciamento social entre as pessoas; 
 
Art. 17

o
 Constatada as infrações previstas neste Decreto, o agente de fiscalização abordará o indivíduo infrator, pessoa 

física ou representante legal da pessoa jurídica, advertindo-o da ocorrência, colhendo seus dados pessoais, como nome 
completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço. 
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§ 1
o
 Não atendida, por qualquer motivo, a determinação a que se refere o caput, o auto formal de infração será lavrado e 

a multa aplicada ao indivíduo infrator, pessoa física ou representante legal da empresa. 
 
§ 2

o
 Da data de lavratura do auto de infração, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a multa ou apresentar 

defesa impugnando os termos do auto, inclusive quanto ao valor da multa e sua dosimetria. 
 
§ 3

o
 Caso não apresentada defesa no prazo a que se refere o parágrafo anterior, os autos serão enviados ao Setor 

Tributário do Município para cobrança da multa, mediante inscrição em dívida ativa municipal. 
 
§ 4

o
 Interposta a defesa na forma do parágrafo segundo deste artigo, porém sendo esta indeferida parcial ou totalmente, 

com a manutenção da multa, será novamente o responsável notificado para o devido pagamento, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de execução fiscal. 
 
§ 5

o
 Os valores recolhidos das multas previstas neste decreto serão utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de 

saúde. 
 
§ 6

o
 A aplicação da multa nos termos deste artigo não prejudica, se devida, a responsabilização penal do infrator nos 

termos dos arts. 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. 
 
§ 7

o
 Fica a pessoa dispensada de usar a máscara de proteção e, consequentemente, do pagamento da multa de que 

trata este artigo nos casos em que estiver sozinha no interior de um veículo automotor. 
 
Art. 18

o
 É de competência da Secretaria de Saúde, lavrar auto de infração pelo descumprimento deste decreto. 

 
Art. 19

o
 As medidas previstas neste Decreto, serão executadas com o apoio das Polícias Civil e Militar para fins de 

efetivação. 
 
Art. 20

o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Guiricema/MG, 19 de abril de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
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