ÍNDICE DAS LEIS DO MUNICÍPIO DE
LUISBURGO.
01/97- Estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal para o
exercício de 1997.
02/97- Institui o Estatuto dos Servidores Públicos.
03/97- Institui o Plano de Cargos e Salários.
04/04/97 - Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos
termos do artigo 37, inciso IV da Constituição Federal.
05/97 – Autoriza a proceder a legalização da documentação dos
terrenos das escolas municipais.
06/04/97 – Dispõe sobre a autorização para celebrar convênio com
Instituto Mineiro de Agropecuária. IMA
07/04/97 – Dispõe sobre a concessão de diária de viagem.
08/04/97 – Institui a Secretaria Municipal de saúde e Meio ambiente.
09/04/97 – Dispõe sobre a autorização para celebrar convênios.
10/04/97 – Declara o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Pedra Dourada como de Utilidade Pública.
11/04/97 – Institui o Conselho Municipal de Saúde.
12/97 – Institui o fundo municipal de saúde.
13/05/97 – Cria o serviço autônomo de água e esgoto- SAAE.
14/05/97 – Declara de Utilidade pública a Associação Missão RHEMA.
15/97- Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial até o valor de
R$ 112.000,00.
16/97- Cria o conselho de alimentação escolar.
17/97 – Institui o regime jurídico único dos servidores.

18/97 – Dispões sobre a elaboração da diretrizes orçamentárias para
1998.
19/97 – Altera o plano de cargos e salários ( lei n.º 03/97).
20/97 – Cria a conselho municipal de assistência social.
21/97 – Institui o código tributário.
22/97 – Institui o fundo municipal de assistência social.
23/97 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial até o valor de
R$ 800,00.
24/97 – Dispões sobre a criação de conselho de acompanhamento e
controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental de valorização do magistério.
25/97 – Dispõe sobre autorização para o poder executivo abrir crédito
espacial no valor de R$ 501,54.
26/97 – Adapta-se o plano de cargos e salários.
27/97 – Autoriza o poder executivo a repassar 1,5% do
consórcio internacional de saúde.

FPM ao

28/97 – Declara de utilidade pública a associação de mulheres da
comunidade dos barrosos.
29/97 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
1.800,00.
30/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
3.000,00.
31/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
6.000,00.
32/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
1.500,00
33/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
1.200,00
34/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
15.000,00

35/97 – Autoriza Pref. Mun. Luisburgo a celebrar convênio e Termos
aditivos com o Estado de Minas Gerais, de que se trata a Lei n.º
7.162,de 19/09/97.
36/97 – Estima a receita e fixa a despesa para 1998.
37/97 – Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 1998 a 2000.
38/97 – Concede subvenções e contribuições.
39/97 – Modifica o dispositivo da lei n.º 10, de 03/04/97.
40/97 – Autoriza o poder executivo a emitir talões de nota fiscal avulsos.
41/97 – Autoriza o poder executivo a arcar com o pagamento de exames
de eletroencefalograma e endoscopia digestiva, pessoas
carentes.
42/97 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 45.000,00.
43/97 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 40.000,00.
44/97 - Autoriza o poder executivo a adquirir terreno para construção
de escola municipal, no valor de R$ 6.000,00.
45/98 – Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, até a
homologação do concurso público e posse dos classificados.
46/98 – Autoriza o Sr.º chefe do executivo municipal para transferir
veículo danificado.
47/98 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
3.500,00.
48/98 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 45.000,00.
49/98 – Proíbe o uso de agrotóxico pertencente ao grupo do
Organofosforado.
50/98 – Dispõe sobre a autorização para pagamento de despesas
médicas, hospitalares e funeral de funcionário
51/98 – Declara de utilidade pública a associação Comunitária agrícola
do Suíço- ASCOAS.

52/98 – Institui o Curso regular de suplência.
53/98 - Autoriza o poder executivo a arcar com o pagamento de
estadia, passagem e alimentação dos professores do ensino
médio itinerante.
54/98 - – Autoriza o poder executivo a adquirir terreno para construção
de escola no valor de 2.000,00.
55/98 – Declara o CAC, como de utilidade pública.
56/98 – Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.
57/98 - – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 3.000,00.
58/98 – Estabelece as diretrizes orçamentárias para 1999.
59/98 – Dispõe sobre denominação dos bairros, avenidas e ruas.
60/98 – Cria cargos que menciona no atual plano de cargos e salários.
61/98 – Dispõe sobre a remuneração dos agentes políticos, diretores e /
ou chefe de departamento.
62/98 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial de R$
145.000,00.
63/98 – Dispõe sobre a poluição e degradação do meio ambiente .
64/98 – Dispõe sobre a criação de ponto de taxi no perímetro urbano da
cidade.
65/98 – Cria o ponto de taxi no córrego da fortaleza.
66/98- Estima a receita e fixa a despesa para 1999.
67/98 – Dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de
1999 a 2001.
68/98 – Concede subvenções e contribuições .
69/98 – Altera dispositivo da lei 036/97.
70/98 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 605,00.

71/98 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 7.882,00.
72/98 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 45.000,00.
73/98 – Estabelece grupos para determinar os logradouros públicos e
plantas de valores para fins de cálculos e lançamento do IPTU
para 1998, institui anexos de avaliação.
74/98 – Autoriza o poder executivo a adquirir terreno para construção
de escola municipal, no valor de R$ 2.350,00.
75/98 – Dá nome a praça central.
76/99 – Cria o sistema de tratamento fora do domicilio.
77/99 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 3.000,00.
78/99 – Cria pré – escola José petronilho e Pré- Escola Chapeuzinho
vermelho.
79/99 – Cria cargos junto ao atual plano de cargos e salários e autoriza
a contratação por tempo determinado.
80/99– Altera dispositivo da lei n.º 21, de 26/06/1997 e da lei n.º 73 de
10/12/1998, fixa pauta de valores venal de imóveis rurais para
cobrança de ITBI.
81/99 – Declara a associação de mulheres do córrego Santa cruz, como
de utilidade pública.
82/99 – Declara o conselho comunitário da Gameleira, como de utilidade
pública.
83/99 - Declara o conselho de desenvolvimento comunitário do córrego
Fortaleza, como de utilidade pública.
84/99 – Delimita o perímetro urbano .
85/99 –Institui a tabela de relação de pontos para cálculo do IPTU.
86/99 – Estabelece as diretrizes orçamentárias para 2000.
87/99 – Cria áreas de administração escolar .

88/99 – Dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do pessoal do
magistério.
89/99 – Dispõe sobre contratação de pessoal Por tempo determinado
para prestação de serviços.
90/99 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 44.000,00.
91/99 – Autoriza contratação de servidor por tempo determinado pata
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
92/99 – Dispõe sobre a estrutura de organização da autarquia, sobre
plano de organização de pessoal do serviço autônomo de água e
esgoto – SAAE.
93/99 – Dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários do SAAE.
94/99 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de R$
200,00.
95/99 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de R$
14.000,00.
96/99 - Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para prestação e serviço ao SAAE.
97/99 – Altera a Lei de n.º de 16 de 21/04/1997 que institui o conselho
municipal de alimentação escolar.
98/99 - Autoriza o senhor chefe do executivo municipal a antecipar
numerário para viagens de servidores municipais.
99/99 – Autoriza a Cooperativa de crédito rural de Realeza LTDACreditoreal a fazer Operações financeiras ativas com a Pref.
Mun.de Luisburgo e entidades da administração direta e indireta
da municipalidade de Luisburgo e a prestar serviços entidade
sem fins lucrativos, situados no município de Luisburgo.
100/99- Altera a lei de n.º 24 ,de 27/06/97 que dispões sobre a criação
de conselho municipal de acompanhamento e controle social do
fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
de valorização do magistério.
101/99 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor
de R$ 3.100,00.

102/99 – Adapta-se a Lei n.º 76 de 16/03/1999 que cria o sistema de
tratamento fora do domicilio.
103/99 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor
de R$ 2.000,00
104/99 – Promove a revisão nos vencimentos dos servidores públicos
que percebem o salário mínimo.
105/99 – Dispõe sobre a proibição de usufruírem dos serviços públicos
municipais as pessoas que, tendo domicilio neste município, não
estejam nele inscritas como eleitoras.
106/99 – Autoriza o poder executivo a firmar convênio com a
Secretaria de Estado da Educação, abre crédito especial.
107/99 – Cria cargo junto ao atual plano de cargos e salários, abre as
respectivas va.
108/99 – Dispõe sobre emenda à lei orgânica .
109/99 – Dá denominação ao campo de futebol .
110/99 – Dá denominação ao parque de exposição.
111/99 – Revoga a lei de n.º 106/99, Autoriza o poder executivo a firmar
convênio com a caixa escolar Maria Mendes Ribeiro, abre crédito
especial.
112/99 – Altera a Lei Municipal n.º 20, de 25/04/97.
113/99 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 3.600,00.
114/99 – Estima a receita e fixa despesa para 2000.
115/99 – Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2000 a
2002.
116/99 – Concede subvenções e contribuições.
117/99 – Acrescenta o inciso VIII ao artigo 17, da Lei n.º21, de
26/06/1997.
118/99 – Concede o título de cidadão benemérito do Município ao ex –
vereador Homero Caetano Viana.

119/99 – Concede o título de cidadão benemérito
Damasceno.

ao Sr. Jesus

120/99 - Concede o título de cidadão benemérito ao Sr. Oswaldo de
Oliveira Carvalho.
121/99 - Concede o título de cidadão benemérito ao Sr. José Braga de
Oliveira.
122/99- Autoriza o município a associar-se a AMOC.
123/99 – Concede gratificação a professores de ensino fundamental e
do pré-escolar.
124/99 – Dispõe sobre a criação do conselho municipal de
desenvolvimento ambiental.
125/99 – Dispõe sobre o código de posturas.
126/99 – Dispõe sobre e código de obras.
127/00 – Dispõe sobre a instituição do conselho municipal de
desenvolvimento rural.
128/00 – Autoriza a contratação de servidores.
129/00 – Autoriza o aumento de salário de servidor no valor de 10 %.
130/00 – Cria vagas no quadro geral de serviços , autoriza contratação.
131/00 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 2.500,00.
132/00 – Altera o § 2º do artigo 4º, da Lei n.º 124/99.
133/00 – Dispõe sobre a diretrizes para elaboração da lei orçamentaria
de 2001.
134/00 – Institui o controle de sistema interno .
135/00 – Institui o sistema de controle patrimonial .
136/00 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 8.800,00.
137/00 – Cria o fundo municipal de habitação FMH.

138/00 – Dispõe sobre a diretrizes para elaboração da lei orçamentaria
de 2001.
139/00 – Dispõe sobre assistência a famílias carentes.
140/00 – Dispõe sobre a criação do conselho de alimentação escolar,
revoga as Leis n.ºs 16 de 21/04/97 e 97 de 16/09/99.
141/00 – Abre crédito especial, autoriza celebração de convênio que
especifica.
142/00 – Institui a Casa da criança Maria Messias.
143/00 – Autoriza o poder executivo a adquirir terreno que especifica.
144/00 – Estima receita e fixa despesa para o exercício de 2001.
145/00 – Aprova o plano plurianual para o ano de 2001.
146/00 – Autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e
contribuições.
147/00 – Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para prestação de serviços ao SAAE.
148/00
– Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo
determinado para prestação de serviços ao município.
149/00 – Autoriza o poder executivo a contratar parcelamento de débito
junto ao INSS.
150/00 – Autorizar o poder executivo a amortizar a dívida junto INSS.
151/00 – Cria ponto de taxi.
152/00 – Altera o inciso V da art. 3º da Lei n.º 140, de 30/08/00.
153/01 – Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para prestação de serviço ao município.
154/01 – Cria cargo junto ao atual plano de cargos e salários, abre as
respectivas vagas.
155/01 – Autorizar o executivo a firmar convênio que especifica, abre
crédito especial.
156/01 - Autorizar o executivo a firmar convênio que especifica.

157/01 - Autorizar o executivo a firmar convênio que especifica.
158/01 - Autorizar o executivo a abrir crédito especial que especifica.
159/01 – Cria cargo que especifica .( vigia)
160/01 - Autorizar o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 10.825,00.
161/01 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária
de 2002.
162/01 – Autoriza conceder reajuste a servidores.
163/01 – Autoriza o executivo a fazer doação.
164/01 – Institui o programa de garantia de renda mínima associado a
ações sócio-educativas, e determina outras providências- bolsa
escola.
165/01 - Autorizar o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 16.000,00.
166/01 - Autorizar o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 63.150,00.
167/01 – Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para prestação de serviços ao município.
168/01 - Autorizar o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 25.000,00.
169/01 – Autoriza o executivo a adquirir imóvel ( usina de lixo)
170/01 – Altera o anexo de metas, da lei n.º 145 de 27/10/00.- Plano
plurianual.
171/01 - Autorizar o poder executivo a abrir crédito especial no valor de
R$ 65.000,00.
172/01 – Autoriza o município a celebrar convênio para transferência de
recursos com o Banco de desenvolvimento de Minas Gerais S.ABDMG.
173/01 - Autorizar o poder legislativo a abrir crédito especial no valor de
R$ 18.000,00.

174/01 – Dispõe sobre a criação do conselho municipal de turismoCOMTUR.
175/01 - Autorizar o poder legislativo à adquirir imóvel.
176/01 – Altera o plano de cargos e salários.
177/01 - Altera a data do vigor da lei que alterou o plano de cargos e
salários.
178/01 – Altera o art. 49, parág. Primeiro da Lei n.º 92, de 07/06/99 e
cria pontuação de títulos e de tempos de serviços no concurso
público.
179/01 – Dispõe sobre o plano plurianual período 2002/2005.
180/01 – Estima receita e fixa despesa para o exercício de 2002.
181/01 – Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e
contribuições.
182/01 – Altera dispositivo da Lei n.º 24/97.
183/02 – Autoriza a doação de bens inservíveis.
184/02 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e alterar o
plano plurianual para o exercício de 2002.
185/02 – Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para prestação de serviço ao município.
186/02 – Cria departamento junto à estrutura organizacional do
município.
187/02 – Cria e extingue cargos junto ao atual plano de cargos e
salários .
188/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e alterar o
plano
plurianual para o exercício de 2002.
189/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e alterar o
plano plurianual para o exercício de 2002.
190/02 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial para o
exercício de 2002.
191/02/02 – Cria cargo junto ao plano de cargos e salários, abre a
respectiva vaga .

192/03/02 – Cria o Conselho de Assistência Social, Revoga a Lei n. 112,
de 01 de Novembro de 1999.
193/03/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial.
194/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar
o Plano Plurianual para e exercício de 2002.
195/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar o
Plano Plurianual para e exercício de 2002.
196/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar o
Plano Plurianual para e exercício de 2002.
197/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar o
Plano Plurianual para e exercício de 2002.
198/05/02 – Dispõe sobre o regime previdenciário
municipais e contém outras providências.

dos funcionários

199/05/02 – Institui o Fundo Municipal de Assistência Social, revoga a
Lei n.º 22 de 21.07.97.
200/05/02

- Cria a Biblioteca Pública Municipal
providência.

e contém outras

201/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar o
Plano Plurianual para e exercício de 2002 a 2005.
202/05/02 –Reajusta vencimentos de servidores e contém outras
providências.
203/05/02 – Altera a Lei Municipal de n.º 181/01 e contem outras
providências.
204/05/02 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial a alterar o
Plano Plurianual para e exercício de 2002 e alterar a Lei
Municipal n.º 181/01.
205/05/02 – Autoriza o SAAE a Abrir Crédito Especial e contém outras
Providências.
206/05/02 – Dispões sobre o Regime Previdenciário dos Servidores
Municipais e contém outras providências.
207/06/02 – Dispõe sobre As Diretrizes para Elaboração da Lei
orçamentária de 2003 e dá outras providências.

208/06/02 – Dispões sobre o parcelamento de Créditos tributários e
remissão parcial de acréscimos legais contém
outras
providências.
209/06/02 – Autoriza o Poder Executivo a Abrir crédito especial e alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2002 a 2005.
210/08/02 – Altere dispositivo da Lei 208 de 08 de Julho de 2002 e
contém outras providências.
211/08/02 - Institui no Município o Centro de Educação Infantil Maria
Messias e contém outras Providências.
212/08/02 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito especial e Alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2002 a 2005 e dá
outras Providências.
213/08/02 – Revoga a Lei municipal n.º 056 de 27 de abril de 1998 e
dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e dá Outras
Providências.
214/09/02 - Autoriza o Poder executivo a adquirir terreno, Abrir Crédito
especial e alterar o Plano Plurianual para o exercício de
2002.
215/09/02 - Autoriza o Poder executivo a Abrir Crédito especial e alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2002.
216/10/02 - Dispõe sobre a Inclusão de ações na Lei de Diretrizes
orçamentárias e contém outras Providências.
217/10/02 - Autoriza o Poder executivo a Abrir Crédito especial e alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2002 a 2005.
218/10/02 - Dispõe sobre a contribuição para e estudo superior de
servidores públicos municipais e contém outras providências.
218/10/02 – Altera dispositivo da Lei Municipal n.º213, de 27 de agosto
de 2002 e contém outras providências.
220/10/02 - Dispõe sobre a concessão de abono ao magistério
municipal e contém outras providências.

221/10/02 - Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS- revoga a Lei
127 de 14 de março de 2000 e dá outras providências.
222/11/02 Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e dá outras providências.
223/11/02 – Autoriza a concessão de Subvenções, Auxílio Financeiros e
contribuições e contém outras Providências.
224/11/02 Estima Receita e fixa Despesa do Município de
Luisburgo(MG)
para o exercício de
2003.
225/12/02 – Autoriza o poder Executivo a Abrir Crédito especial –
Mobília e equipamento para o serviço de ensino.
226/12/02 – Dispõe sobre a Organização Administrativa do Município
de Luisburgo.
227/12/02 - Institui O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do
Executivo Municipal de Luisburgo.
228/12/02

- Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Luisburgo, de suas Autarquias e Fundações
Públicas.

229/12/02 - Institui a Contribuição de Iluminação Pública.
230/02/03 – Autoriza O Executivo Municipal e Adquirir imóvel – Av.
Ayrton senna, Bairro Boa Esperança.
231/02/03 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2003.( Terrenos de
Juvenil e Almendes)
232/04/03 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e alterar o
Plano Plurianual para o exercício de 2003. ( Equipamentos
para a biblioteca pública, pré-escolar e rede elétrica para a
Usina de Lixo)
233/04/03 – Vetada.
234/04/03 – Dispõe Sobre A Contratação Temporária de Servidores e
Contém outras providências.

235/04/03 – Estabelece Piso Mínimo de vencimento de servidores
públicos Municipais e contém outras Providências.
236/05/03 - Autoriza o funcionamento de feira - livre no Município de
Luisburgo e contém outras providência.
237/05/03 -Autoriza a Assinatura de Convênio e contem Outras
Providências
( SIAT).
238/07/03 – Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2004 e da outras Providências.
239/07/03 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial no Valor de
43.885,60, Altera o Plano Plurianual para o exercício de 2003
e contem outras providências.( Unidade móvel de saúde)
240/08/03- Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil( COMDEC)
do Município de Luisburgo e dá outras providências.
241/09/03 – Dá Denominação a Próprios e Serviço Municipal de Contém
outras providências.
242/12/03 – Autoriza O Poder Executivo a Abrir Crédito Especial e Dá
Outras Providências.
243/12/03 - Dá Denominação a Próprios e Serviço Municipal de Contém
outras providências.
244/12/03 – Estima Receita de Fixa Despesa do Município de
Luisburgo(MG) para o Exercício de 2004.
245/12/03 - Autoriza concessão de subvenções, Auxílios Financeiros e
Contribuições e contém outras providências.
246/12/03 – Cria o Conselho Municipal do Idoso do Município de
Luisburgo, Dispõe sobre a política de Assistência ao Idoso e
dá outras providências.
247/12/03 - Declara a O .N.G. Amigos da Terra ( Grupo Ambientalista
de Luisburgo ) como de Utilidade Pública e dá outras
providências.
248/12/03 - Dispõe sobre o imposto Sobre Serviço de qualquer
natureza, e dá outra providências.

249/02/04 – Institui na rede de ensino do Município de Luisburgo o
Ensino Fundamental com duração de 09 (nove) anos e dá outras
providências.
250/03/04 – Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial para o
Exercício de 2004.
251/03/04 – Dispõe sobre a contratação temporária de servidores e dá
outras providências.
252- Vetada
253/04/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.(manter convênio com a justiça eleitoral)
254/04/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( aquisição de patrulha mecanizada)
255/04/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( Quadra poliesportiva)
256/04/04 – Institui o Dia do Rio São Luiz e da outra providêncis.
257/05/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( Ampliação do posto de saúde).
258/05/04 – Dispõe sobre o piso básico de vencimento do Município de
Luisburgo e contém outras providências.
259/06/04 – Dispõe sobre a denominação das escolas públicas
municipais e da outras providências.
260/06/04 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2005 e da outras providências.
261/07/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( Unida de saúde do córrego da Gameleira)
262/07/04 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e alterar
o Plano Plurianual para o exercício de 2004.
263/07/04 - Autoriza o poder executivo a adquirir imóvel que especifica e
da outras providências.
264/07/2004 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( Ampliação de escola- recurso Qese)

265/07/2004 - Autoriza o poder executivo a Abrir Crédito Especial e da
outras providências.( repasse Fundef)
266/08/2004 – Dá denominação a Quadra Poliesportiva e contém outras
providências( Fortaleza)
267/08/2004 - Dá denominação a Quadra Poliesportiva e contém outras
providências( Pedra Dourada)
268/09/2004 - Dá denominação a Quadra Poliesportiva e contém outras
providências( Cristinos)
269/10/2004 – Autoriza o poder Executivo a Alterar o Plano Plurianual
Para o Período de 2002/2005.
270/10/2004 – Dispõe sobre a remuneração do Senhor Prefeito , VicePrefeito e Secretário Municipais do Município de Luisburgo.
271/11/2004- Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e
contribuições e contém outras providências.
272/11/2004 - Autoriza o poder Executivo a Alterar o Plano Plurianual
Para o Período de 2002/2005.
273/11/2004 - Autoriza o poder Executivo a Abrir Crédito Especial e
contém outras providências.
274/12/2004 – Estima receita e fixa despesa do Município de Luisburgo
para o exercício financeiro de 2005.
275/12/2004- Dispõe sobre a denominação de logradouro público no
distrito da cidade deste Município e contém outras providências.
276/12/204 – Dá denominação a Ginásio poliesportivo e contém outras
providências.
277/12/2004 - Dispõe a revogação do artigo 214 do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e contém outras providências.
278/12/2004 – Dá denominação a prédio público e contém outras
providências.
279/01/2005 – Dispõe sobre a Contratação temporária de servidores e
dá outras providências.
280/01/2005- Autoria o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial que Menciona e dá Outras Providências.

281/01/2005- Autoria o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial que Menciona e dá Outras Providências.
282/03/2005 – Vetada.
283/04/2005 – Dispõe sobre o reajuste do piso salarial das classes I a IV
do anexo XI da Lei 227/2002 e dá outras providências.
284/05/2005 – Dispõe sobre a criação da Escola Municipal e contém
outras providências.
285/06/2005 – Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
50.000,00- Construção Poliesportivo).
286/06/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
45.000,00- Construção quadra na Escola Igreja dos Suíços).
287/06/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial e
Alterar o Plano Plurianual para o exercício de 2005 .(110.261,00 – Usina
de Lixo- Convênio BDMG)
288/06/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
150.000,00- Ampliação Escola Manoel Francisco de Souza).
289/06/2005 - Dispõe sobre a contratação temporária de servidores e
contém outras providências.
290/06/2005 – Dispõe sobre a diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2006 e dá outras providêcias.
291/06/2005 – Autoriza o Município de Luisburgo, bem como suas
autarquias, a assinar convênio com a Caixa Econômica Federal para
Concessão de Empréstimo aos Servidores com a averbação em folha
de pagamento.
292/06/2005 – Dispõe sobre Alteração à Lei n.º 285 de 10 de junho de
2005 e contém outras providências.
293/08/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
30.000,00- Construção e ampliação do cemitério).
294/08/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
99.000,00- Calçamento- Convênio com a Secretaria de Obras do Estado
de Minas Gerais )
295/08/2005 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial.(
77.940,60- Conclusão do Centro Esportivo de Luisburgo, com

construção de arquibancadas e fechamento da laterais em convênio
com o ministério do esporte).
296/08/2005 – Autoriza a assinatura de convênio que menciona e dá
outras providências ( DER/MG).
297/08/2005 – Autoriza o Município de Luisburgo a Celebrar Convênio
com o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de ingressar de participar
do Programa de Máquinas para o desenvolvimento de dá outras
providências.
298/09/2005 – Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e
alterar o plano plurianual para o exercício de 2006- R$. (12.500,00 –
Programa saúde em casa).
299/10/2005 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e dá
outras providências – (R$ 5.000,00- COMSEP)
300/10/2005 - Autoriza o repasse de contribuição ao COMSEP –
Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de
Manhuaçú e contém outras providências.
301/11/2005 – Autoriza o Poder a Alterar Anexos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2005 e dá outras providências.
302/11/2005 - Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial que
menciona de contém outras providências- ( R$ 103.000,00 - )
303/12/2005 – Dispõe sobre o Plano Plurinual para o Período de 20062009.
304/12/2005 – Autoriza
outras providências.

Concessão de Auxílio financeiros e contém

305/12/2005 – Estima receita e fixa despesas do Município de Luisburgo
e dá outras providências.
306/12/2005 - Institui o Código Tributário do Município de Luisburgo
307/12/2005 - Dispõe sobre a contratação temporária de servidores
308/12/2005 - Autoriza o Município de Luisburgo a participar do
CONSAD DO ITABAPOANA – Conselho de Segurança Alimentas e
Desenvolvimento Local do Itabapoana .
309/12/2005 - Dispõe sobre o regime jurídico da Fundação Pública de
Conselho Tutelar.

310/12/2005- Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de
Luisburgo.
311/02/2006 - Dispõe sobre a contratação temporária de servidores
312/02/2006 - Dá Nova Redação ao Artigo 3.º da Lei n.º 297 de 29 de
Agosto de 2005 e contém outras providências.
313/03/2006 - Estabelece normas de proteção do patrimônio cultural do
Município de Luisburgo.
314/04/2006 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial e
Alterar o Plano Plurianual.
315/04/2006 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial para o
exercício de 2006.
316/05/2006 – Dispõe sobre alteração de anexo XI da Lei 227 de 27 de
Dezembro de 2002.
317/05/2006 – Altera o quadro de cargos do parágrafo único do Artigo
3.º da Lei 279/2005.
318/05/2006 – Determina o número de pontos de táxi no Município de
Luisburgo, regulamenta a concessão do serviço.
319/06/2006 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
orçamentária de 2007.
320/08/2006 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial e
Alterar o Plano Plurianual
321/08/2006 – Dispõe sobre a alteração e inclusão de dispositivo do
artigo 29 da Lei 226 de 27 de dezembro de 2002.
322/08/2006 – Dispõe sobre a contratação temporária de servidores e
contém outras providências.
323/08/2006 – Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de
desenvolvimento sustentável- CMDRS
324/09/2006 – Dispõe sobre a concessão de gratificação aos
profissionais do magistério em efetivo exercício o ensino infantil.
325/10/2006 – Dá nova denominação a prédio píblico.
326/10/2006 – Autoriza a substituição nos anexos de metas da Lei de
Diretrizes orçamentárias para do exercício de 2007.

327/10/2006 - Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores.
328/10/2006 – Altera o número de vagas para o cargo que menciona.
329/11/2006 – Dispõe sobre a emenda á Lei Orgânica do Município de
Luisburgo, Estado de Minas Gerais.
330/11/2006 – Autoriza a concessão de subvenções e auxílios
financeiros.
331/12/2006 – Estima receita e fixa despesa do Município de Luisburgo
para o exercício financeiro de 2007.
332/03/2007 - DEFINE O LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO
VALOR A QUE ALUDE O § 3º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ALTERADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 30 E
Nº 37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
333/03/2007 - Autoriza a contratação temporária para a função que
menciona, acresce artigo à Lei nº 227 de 27 de dezembro de 2002 e dá
outras providências
334/03/2007 - Dispõe Sobre a criação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB.
335/03/2007 - Autoriza contratação temporária para função que
menciona e dá outras providências.
336/04/2007- Autoriza a revisão geral do vencimento-base dos
servidores Municipais e dá outras providências.
337/04/2007 - Dispõe sobre a concessão de gratificação aos
profissionais do magistério da Educação básica em efetivo exercício e
dá outras providências.
338/05/2007- Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2008 e dá outras providências.
339/08/2007 - Autoriza o Executivo Municipal a adquirir área de terreno
e contém outras providências.
340/08/2007 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e Alterar o Plano Plurianual.

341/08/2007 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial que menciona e contém outras providências.
342/08/2007 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 226 de 27 de
dezembro de 2002 e contém outras providências.
343/08/2007- Altera composição do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB.
344/10/2007 - Altera Anexos Da Lei De Diretrizes Orçamentárias Para O
Exercício De 2007 E Dá Outras Providências.
345/10/2007 - Dispõe sobre a Concessão de Subvenções, Auxílios
Financeiros e contém outras providências.
346/10/2007 - Autoriza O Serviço Autonomo De Água E Esgoto De
Luisburgo (S.A.A.E) A Abrir Crédito Especial A Alterar O Plano
Plurianual.
347/10/2007 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual.
348/10/2007 -Dispõe Sobre A Assistência A Famílias Carentes E
Contém Outras Providências.
349/10/2007 - Autoriza A Concessão, Em Regime De Permissão De Uso
Que Menciona E Contém Outras Providências.
350/10/2007 - “Dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do
Turismo – FUNDETUR e dá outras providências.”
351/11/2007 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual.( construção/ampliação de rede de esgoto)
352/11/2007 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual ( construção/ampliação de rede de água)
353/11/2007 – Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual. (material de construção diversos destinados
a distribuição gratuita as famílias)
354/12/2007 - Estima receita e fixa despesa do Município de Luisburgo
para o exercício de 2008.
355/12/2007- “Institui o Fundo Municipal de turismo no Município de
Luisburgo”

356/12/2007 - “Institui as ações e o Serviço de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica no Município de Luisburgo e dá outras providências.”
357/12/2007 - Institui Feriado Municipal que especifica e contém outras
providências
358/02/2008 - “Altera dispositivo da Lei nº 322 de 02 de agosto de 2006
e contém outras providências.
359/02/2008 - “Autoriza contratação temporária para função que
menciona e dá outras providências. (motorista, instrutor de informática e
monitor)
360/02/2008 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual. (aquisição de um veículo destinado ao uso
na manutenção das atividades da administração municipal deste
município)
361/03/2008 - Autoriza a revisão geral do vencimento-base dos
servidores Municipais e dá outras providências.
362/03/2008 - Autoriza a abertura de crédito especial que menciona e
contém outras providências. (contribuição ao Circuito Turístico Pico da
Bandeira)
363/03/2008 - Dispõe sobre a concessão de gratificação aos Agentes
Comunitários de Saúde, em efetivo exercício e contém outras
providências.
364 - Não sancionada
365 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de
2009 e da outras providências.
366/06/2008 - “Altera dispositivo da Lei 359 de 02 de fevereiro de 2008 e
contém outras providências.”
367/08/08 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial A
Alterar O Plano Plurianual
368/09/2008- “ Dispõe Sobre a Remuneração do Sr. Prefeito Municipal,
Vice-prefeito e Secretários Municipais do Município de Luisburgo-MG
369/11/2008 - Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 226 de 27 de
dezembro de 2002, revoga a Lei n.º 342 de 24 de agosto de 2007 e
contém outras providências.”

370/11/2008- “Altera anexo da Lei n.º 227 de 27 de dezembro de 2002 e
contém outras providências.”
371/11/2008 - Autoriza a Concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições
372/12/2008 - Estima A Receita E Fixa A Despesa Do Município De
Luisburgo Para O Exercício Financeiro De 2009.
373/12/208 - Dispõe sobre a contratação temporária por excepcional
interesse público no Município de Luisburgo e contém outras
providências.”
374/12/2008 - “Altera anexos da Lei n.º 227 de 27 de dezembro de
2002 e contém outras providências.”
375/02/2009 - “Altera o quadro constante do parágrafo único do artigo
2.º da Lei n.º 373 de 19 de Dezembro de 2008.”
376/02/2009 - Autoriza a revisão geral do vencimento-base dos
servidores Municipais e dá outras providências.
377/03/2009 - Dispõe sobre a contratação por prazo determinado para
atendimento a necessidade temporária e contém outras providências
378/04/2009 - Institui o Regime de adiantamento a servidores e contém
outras providências
379/04/2009 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar estudantes de
curso técnico de 2º grau e ensino superior para fins de estágio e dá
outras providências.
380/04/2009 - Dispõe sobre a instituição do dia do Rio São Luiz, na rede
Municipal de ensino e dá outras providências.
381/04/2009 - Dispõe sobre a Emenda Modificativa à Lei Orgânica do
Município de Luisburgo e contem outras providências.
382/04/2009 - Institui O Plano De Cargos, Carreiras E Vencimentos Do
Poder Legislativo Do Município De Luisburgo Lei orgânica.
383/04/2009 – VETADA
384/04/2009 - Autoriza a Concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições.
385/04/2009 - Autoriza O Poder Executivo A Abrir Crédito Especial que
Menciona e Contém Outras Providências.( ASCOAS- 50.000,00)

386/05/2009 - Altera O Anexo II Da Lei Municipal Nº. 382, De 30 De
Março De 2009, Que Institui O Plano De Cargos, Carreiras E
Vencimentos Do Poder Legislativo Do Município De Luisburgo”.
387/05/2009 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2010 e dá outras providências.
388/05/2009 - Acrescenta Dispositivos À Lei N.º 228 De 27 De
Dezembro De 2002 Dá Outras Providências.
389/06/2009 - Cria cargos e estabelece vagas junto ao Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Executivo Municipal de Luisburgo e
dá outras providências.
390/06/2009 - Dispõe sobre a contratação temporária por excepcional
interesse público no Município de Luisburgo e contém outras
providências
391/08/2009 - Dispõe sobre o peso da mochila e similares a ser
transportado pelo estudante e dá outras providências.
392/09/2009 - “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores do Magistério da Prefeitura Municipal de
Luisburgo.”
393/10/2009 - Dispõe sobre a Educação Ambiental no Âmbito das
Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Luisburgo.
394/10/2009 - Fixa o valor do salário do cargo de Diretor Escolar e dá
outras providências.
395/10/2009 - Institui o Programa de Apoio à Saúde do Idoso e contém
outras providências.
396/10/2009 - Vetada.
397/10/2009.
398/12/2009 - Autoriza a Concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições
399/12/2009 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Luisburgo para o exercício financeiro de 2010.
400/12/2009 - institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013
401/01/2010 - Autoriza a revisão geral do vencimento-base dos
servidores Municipais e dá outras providências.
402/01/2010 - Autoriza O Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial
(R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), destinados a acorrer despesas
com
manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde- SIS
CAPARAÓ

403/01/2010 - Cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras
providências
404/01/2010 - Dispõe sobre a contratação temporária por excepcional
interesse público no Município de Luisburgo e contém outras
providências.
405/01/2010 - Altera o nível de vencimento do cargo que menciona e
contém outras providências.( SAAE)
406/01-2010 - Aprova o Plano Municipal de Turismo de Luisburgo e
contém outras providências
407/03/2010- Declara o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Luisburgo, Como de Utilidade Pública e dá Outras
Providências.”
408/03/2010 Autoriza a revisão geral do vencimento dos servidores
do Magistério Público Municipal e dá outras providências.
409/03/2010 - “Dispõe sobre a contratação temporária por excepcional
interesse público no Município de Luisburgo e contém outras
providências.”
410/03/2010 - “Abre vaga junto ao Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos do Executivo Municipal de Luisburgo e dá outras
providencias.”
411/03/2010 - Altera o anexo XII da Lei n.º 227/2002 e dá outras
providências.”
412/04/2010 - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial que
menciona e contém outras providências (R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Associação Mineira de Municípios – AMM)
413/06/2010 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2011 e dá outras providências
414/09/2010 - Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, através de instituição financeira credenciada, na qualidade de
Mandatária, a oferecer garantias e dá outras providências correlatas.
415/09/2010 - Autoriza a abertura de crédito especial por operação de
crédito, e dá outras providências. - R$ 233.352,00.
416/09/2010 - Altera a composição do Conselho de Alimentação Escolar
– CAE e

contém outras providências.
417/11/2010 - Autoriza a Concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições
418/12/2010 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Luisburgo para o exercício financeiro de 2011.
419/12/2010 - Institui o Programa de Regularização Fundiária no
Município de Luisburgo, e dá outras providências.
420/12/2010 - Dispõe sobre a contratação temporária por excepcional
interesse público no Município de Luisburgo e contém outras
providências
421/12/2010 - Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores
do Bairro São Jorge no Município de Luisburgo-MG.
422/12/2010 – Dispõe sobre Emenda Modificativa à Lei Orgânica do
Município de Luisburgo e contém outras providências.
423/12/2010 - Altera o artigo 222 do Código Tributário Municipal e dá
outras providências.
424/12/2010 - Altera a Lei n° 306 de 15 de dezembro de 2005, que
"Dispõe sobre o sistema tributário do Município de Luisburgo", e dá
outras providências
425/01/2011 - Autoriza a revisão geral do vencimento-base dos
servidores Municipais e dá outras providências.
426/02/2011 - Autoriza a revisão anual da remuneração dos Agentes
Políticos ( Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais) do Município
de Luisburgo.
427/03/2011- Autoriza O Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e alterar o Plano Plurianual.( R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
destinados a acorrer despesas com aquisição de imóvel)
428/04/2011 - Regulamenta, no Município de Luisburgo, o tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno
porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e dá outras
providências.
429/05/2011 - Autoriza a inclusão de entidade na lei n° 417/2010, abre
crédito especial e dá outras providências.

430/06/2011 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2012 e dá outras providências.
431/06/2011 - Altera e acrescenta parágrafos à Lei nº 228/2002 –
Estatuto dos Servidores Municipais de Luisburgo e contém outras
providências.
432/06/2011 - Fixa limite para pagamento de débitos de pequeno valor
pelo Município”.
433/06/2011 - Altera dispositivos da Lei n° 378/2009 e contém outras
providências.
434/07/2011 - Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS e dá outras providências.
435/08/2011 - Altera a tabela XIV da Lei 424 de 30 de Dezembro de
2010 e dá outras providências
436/08/2011 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e Alterar o Plano Plurianual(R$ 30.000,00)
437/08/2011- Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e Alterar o Plano Plurianual(20.000,00)
438/082011 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e Alterar o Plano Plurianual(20.000,00)
439/08/2011 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito
Especial e Alterar o Plano Plurianual(60.000,00)
440/08/2011 - Prorroga o benefício denominado Salário Maternidade,
altera dispositivos da Lei 228/2002 e contém outras providências”.
441/10/2011 - Extingue a autarquia denominada Serviço Autônomo de
Água e Esgoto – SAAE e contém outras providências.
442/10/2011 - Autoriza a concessão de Subvenções Sociais, Auxílios
e Contribuições
443/12/2011 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Luisburgo para o exercício financeiro de 2012.
444/12/2011- Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores do
Magistério Municipal e dá outras providências.
445/12/2011 - Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores
Municipais e dá outras providências.

446/05/2012- Autoriza a inclusão de contribuição financeira que
menciona, abre Crédito especial e contém outras providências.Associação Mineira de Municípios – AMM
447/05/2012 - Autoriza a inclusão de subvenção social que menciona,
abre Crédito especial e contém outras providências.- Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC
448/05/2012 - Institui o Código Sanitário do Município de Luisburgo e dá
outras providências.
449/05/2012 - “Dispõe Sobre a Fixação dos subsídios do Prefeito
Municipal, Vice-prefeito e Secretários Municipais do Município de
Luisburgo e da outras providencias.”
450/06/2012 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
451/08/2012 - Concede isenção no pagamento de tarifa de água e
contém outras providências.
452/11/2012 - Autoriza a concessão de Subvenções Sociais, Auxílios
e Contribuições
453/12/2012 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Luisburgo para o exercício financeiro de 2013.
454/01/2013 - “Estabelece vagas aos cargos existentes junto ao Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos, vinculados à Secretaria de Saúde
do Município de Luisburgo e dá outras providências”
455/01/2013 - “Dispõe sobre autorização para proceder contratação de
servidores para a Secretaria de Educação e dá outras providências
456/01/2013 - “Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores
públicos municipais e dá outras providências.”
457/03/2013 - “Dispõe sobre os padrões de vencimentos dos
funcionários ocupantes do cargo de mecânico do Município.”
458/03/2013 - “Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores
públicos municipais da Educação e dá outras providências.”
459/03/2013 - “Estabelece vagas aos cargos existentes junto ao Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos, vinculados à Secretaria de Saúde
do Município de Luisburgo e dá outras providências.”

460/03/2013 - Estabelece vagas aos cargos existentes junto ao Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos, vinculados à Secretaria de Saúde do
Município de Luisburgo e dá outras providências.”
461/03/2013 - “Estabelece vagas e cria cargos junto ao CRAS,
vinculados à Secretaria de Assistência Social e dá outras providências.”
462/03/2013 - “Dispõe sobre o sistema de Controle Interno Municipal
nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei
Complementar nº 101/2000, cria a Unidade de Controle Interno do
Município de Luisburgo e dá outras providências.”
463/03/2013 - Reconhece dívidas do exercício de 2012 não
empenhadas, autoriza o empenhamento e dá outras providências.”
464/03/2013 - “Dá denominação ao Local Público e dá outras
providências.”
465/03/2013 - Reconhece dívidas do exercício de 2011 e 2012 não
empenhadas, autoriza o empenhamento e dá outras providências”.
466/03/2013 - “Dispõe sobre autorização de assinatura do Protocolo de
Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona
da Mata, CISAB DA ZONA DA MATA, e dá outras providências”.
467/03/2013 - “Autoriza o poder executivo municipal a criar o programa
municipal de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura
familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e
incentivo à atividade.”
468/04/2013 - “Dispõe sobre a duração da carga horária semanal do
Assistente Social.”
469/04/2013 - “Aumenta o número de vagas de Táxi no município e dá
outras providências.”
470/04/2013 - “Dispõe sobre os padrões de vencimentos dos
funcionários ocupantes do cargo de motorista do Município.”
471/05/2013 - “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2014 e dá outras providências.”
472/06/2013 - Estabelece vagas aos cargos existentes junto ao Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos, vinculados à Secretaria de
Administração do Município de Luisburgo e dá outras providências
473/06/2013 - “Delimita o perímetro Urbano do Município e contêm
outras providências”.

474/06/2013- “Considerando o que dispõe a Lei Federal de n° 12.696 de
25 de julho de 2012, art. 139, §§ 1º e 2º, que unificou nacionalmente a
data para eleição dos conselheiros tutelares; e traz alterações na
legislação municipal n.º 309 de 30 de dezembro de 2005 do Município, e
dá outras providências.
475/06/2013 - Reconhece dívidas do exercício de 2012 não
empenhadas, autoriza o empenhamento e dá outras providências”.
476/06/2013 - “institui o fundo municipal de proteção ao patrimônio
cultural – fumpac”.
477/06/2013 - “Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo de
Luisburgo, cria o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de
Turismo.”
478/06/2013- “Estabelece vagas aos cargos existentes junto ao Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos, vinculados à Secretaria de
Administração do Município de Luisburgo e dá outras providências.”
479/06/2013 - “Dispõe sobre o Loteamento na área urbana do Município
ede Luisburgo.”
480/06/2013 - “Autoriza a inclusão de contribuição social que menciona,
abre Crédito especial e contém outras providências”(Contribuição
SEBRAE)
481/08/2013 -autoriza o poder executivo municipal
a abrir crédito
especial e alterar o plano plurianual”( implantação do Plano Municipal
de Saneamento básico-R$ 60.000,00)
482/08/2013 - “Dispõe sobre o Código Sanitário Municipal e dá outras
Providencias”
483/08/2013 - “Dispõe sobre o Convênio com ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos e da Providencias
484/07/2013- Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito
especial e alterar o plano plurianual Manutenção patrimônio Cultural
485/07/2013-“Dispõe sobre os padrões de vencimentos dos funcionários
ocupantes do cargo de auxiliar de gabinete do município‟‟
486/11/2013-autoriza as subvenções sociais, auxílios e contribuições

487/11/2013-inclusão dos anexos á lei de diretrizes orçamentárias para
exercício de 2014 e dá outras providencias.
488/11/2013- autoriza o poder executivo municipal a abrir credito
especial e altera o plano plurianual.
489/11/2013-cria cargos e estabelece vagas junto ao plano de cargos,
carreiras e vencimentos do executivo municipal de Luisburgo e da outras
providencias
490/11/2013- PPA plano plurianual 2014-2017

491/12/2013-lei orçamentária anual 2013
492/12/2013-‟‟dispõe sobre diárias dos conselheiros municipais e
representantes da sociedade civil e da outras providencias.
493/12/2013-Dispõe sobre a implantação das terapias naturais e
praticas integrativas complementares no âmbito da política Municipal de
saúde.
494/12/2013- dispõe sobre o convenio e consiguinação com Bradesco e
SICOOB e da outras providencias
495/2013- Declara de utilidade púbica o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Córrego da Fortaleza e dá outras providências
497/01/2014- Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito
especial e alterar o plano plurianual
496/01/2014-Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores
públicos municipal e dá outras providencias.
498/01/2014-Altera a lei municipal n°486 de 04 de novembro de 2013,
que autoriza a concessão de subvenções sociais, Auxílios e
contribuições e dá outras providencias
499/01/2014- „‟Dispõe sobre a política de assistência social no município
de Luisburgo
500/01/2014- Aumenta o numero de vagas de Táxi no município e da
outras providências.
501/02/2014- autoriza o chefe do poder executivo a firma convenio com
sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Luisburgo e da
outras providencias.

502/02/2014- diciplina a participação do Municipio de Luisburgo em
consorcio Publico, e da outras providencias.
503/02/2014- reconhece dividas do exercicio de 2010,2011,2012 não
enpenhadas, autoriza o empenhamento e da outras providencias
504/03/2014- Altera a lei Municipal N°382,de 30 de março de 2009,que
institui o plano de cargos,carreiras e vencimentos do poder legislativo no
Municipio de Luisburgo
505/03/2014-Autoriza o poder executivo Municipal a abrir crédito
especial e o plano plurianual.
506/05/2014-leide
trizes orçamentárias LDO
507/05/2014-dispõe sobre a ratificação da alteração no contrato de
consorcio público, aprovada na assembléia ordinária realizada no dia 27
de março de 2014, para a inserção de novos entes da federação que
poderão integrar o consorcio intermunicipal de saneamento básico da
Zona da Mata- CISAB zona- da mata.
508/05/2014- altera a lei Municipal n°486 de 04 de novembro de 2013,
que autoriza a concessão de subvenções Sociais, Auxilio e
contribuições sociais, auxílios e contribuições e dá outras providencias.
509/05/2014-dispõe sobre a implantação do núcleo de apoio á saúde da
família NASF e da outras providencia.
510 /07/2014-Autoriza o Município de Luisburgo/MG a participar e
ratifica a subscrição do protocolo de intenções do Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde da rede de urgência e emergência da região
ampliada Leste Sul- CISLESTESUL e dá outras providências.
511/07/2014-Altera a Lei n.º 227/2002 e dá outras providências.
512/08/2014- Altera a Lei n.º 227/2002 e dá outras providências fica
também criado mais 3 vagas de técnico em enfermagem.
513/08/2014- Altera os vencimentos dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate ás de Combate ás Edemias ,Lei
n°375/2009,e dá outras providências.
514/09/2014-Autoriza o chefe do poder executivo a conceder anistia de
juros e da multa de mora sobre os créditos tributário do município
515/09/2014-Autoriza o chefe do poder executivo a aumentar o número
de vagas de pontos de taxi e dá outras providência.

516/07/2014-Da denominação a logradouros públicos e contem outras
providencia
517/10/2014 autoriza a concessão de subvenções Sociais, Auxílios e
contribuições.
518/10/2014-Altera o nível de vencimentos do cargo de pedreiro,
LEIn°227/2002e dá outras providencias
519/10/2014- Autoriza abertura de créditos suplementares e dá outras
providencia
520/10/2014-Dispõe sobre criação do arquivo publico municipal define a
política municipal de arquivos públicos e privados de interesse públicos
e sociais e Cia o sistema municipal de arquivos- SISMARQ- e dá outras
providencias.
521/10/2014- Dispõe sobre a isenção de impostos municipais para bens
imóveis tombados como patrimônio cultural do município de Luisburgo
522/11/2014-LOA orçamento de 2015
523/12/2014- Dispõe sobre autorização para abertura de credito
adicional especial que especifica, decorrente da adesão ao consorcio
intermunicipal multissetorial do entorno do Caparaó -CIS-CAPARAÒ,e
da outras providencias.
524/12/2014-cria o conselho Municipal de saneamento Básico e o fundo
Municipal de saneamento Básico e dá outras providencias.
525/01/2015- Altera tabela de vencimentoda Lei n°227 de 27 de
Dezembro de 2002 e contem outras providencias.
526/01/2015- Altera anexos da lei 392 de 13 de setembro de 2009 e
contem outras providencias.
527/02/2015 – altera anexos da lei 392 de 13 de setembro de 2009 e
contem outras providencias.
528/03/2015 – Autoriza o chefe do poder Executivo Adiquirir Imovel e dá
outras providencias.
529/03/2015- Altera a Lei Municipal de N 213/2002, em conformidade
com a lei federal de n° 12.696 de 25 de Julho de 2012, art 139,§§ 1°e 2°,
que unificou nacionalmente a data para eleição dos conselheiros
tutelares: e da outras providencias.

530/03/2015-Autoriza a revisão geral de vencimento dos servidores
públicos municipais constantes em legislação esparças e da outras
providencias.
531/03/2015- Altera o artigo 5º da lei n.°379/2009, e da outras
providencias.
532/04/2015 - Altera a lei Municipal N° 517 de 31 de outubro de 2014
que autoriza concessão de Subvenções Sociais, Auxilios e contribuiões
e dá outras providencias
533/04/2015 –Autoriza a celebração de convênio com a união nacional
dos dirigentes municipais de educação-UNDIME, seção de minas
gerais.
534/04/2015 – cria a semana municipal do livro e d´a outras
providencias.
535/04/2015 – sancionada pela câmara Municipal
536/01/2015- Lei Diretrizes orçamentarias LDO
537/06/2015- Aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá outras
providências.
537/06/2015- Aprova o Plano Municipal de educação- PME e dá outras
providencias
538/08/2015 - Altera a Lei Municipal n°517 de 31 de Outubro
De 2014, que autoriza a concessão de Subvenções sociais, Auxílios e
contribuição e da outra providencias.
539/08/2015- Dispõe sobre alteração a Lei n°382 de 30 março de 2009,
autoriza Revisão de vencimentos e contém outras providencias
540/08/2015- autoriza o poder executivo Municipal a criar o programa
Municipal de atendimento aos pequenos produtores Rurais, bem como
utilizar recursos na promoção de ação de apoio e incentivo a agricultura
familiar e dá outras providencias.
541/09/2015- cria o centro de convivência e dá outras providencias
542/09/215 - ficam acrescidas o parágrafo único ao artigo 1° e o
parágrafo 3°ao artigo 4°da lei Municipal 479/2013 e contém outras
providencias

543/09/2015 - Denomina quadra poliesportiva Eber Damasceno e dá
outras providencias
544/11/2015 – Autoriza Abertura de Créditos Suplementares e dá Outras
Providencias
545/11/2015 – Autoriza Concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições e dá outras Providencias
546/12/2015 – Lei Orçamentaria Anual - 2016
547/12/2015 – Dispõe sobre o plano municipal de Saneamento básico e
dá outras providências.
548/12/2015 – Autoriza Abertura de Créditos Suplementares e dá outras
Previdências
549/02/2016 – “Revisão de Vencimentos dos servidores públicos
municipais e dá outras previdências”
550/02/2016 - “Autoriza a revisão de vencimentos dos servidores
públicos Municipais e dá outras previdências”
551/02/2016 – “Autoriza revisão de vencimentos dos servidores públicos
municipais do magistério e da outras providencias”
552/03/2016 – “Dispõe sobre a organização, a Estrutura e o
Funcionamento do conselho municipal de educação do município de
Luisburgo e dá outras providencias”
553/04/2016 – “Autoriza o poder executivo Municipal a abrir Credito
Especial e dá Outras Providencias”
554/05/2016 – Denomina quadra situada no córrego da laje joventino da
Silva
555/05/2016 – LDO 2016
566/05/2016- Orçamento
577/06/2016 – Autoriza a abrir credito adicional
588/09/2016 – Autoriza o Município de Luisburgo a ofertara a educação
infantil nas escolas de Ensino Fundamental e da outras providencias
559/09/2016- Dispõe sobre a abertura de créditos Suplementares no
orçamento 2016

560/08/2016 – dispõe sobre fixação dos subsidio dos secretários
Municipais
561/09/2016 – Dispõe sobre a fixação do salario de prefeito
prefeito que inicia em 1 de Janeiro 2017

e vice

562/11/2016 – Autoriza a abertura de créditos Suplementares
563/11/2016 – Autoria concessão e subvenção auxilio e contribuição
564 /11/2016 - Autoriza abrir credito especial
565 /11/2016 - Altera lei orgânica
566/11/2016 – LOA
567/12 2016 – Autoriza abertura Créditos Suplementar
568/12/2016 - Autoriza abertura Créditos Suplementar
569/12/2016 – Altera Lei 563 2016
570/12 2016 - Autoriza abertura Créditos Suplementar
571/01/2017- reajuste Legislativo
572/01/2017 Institui regime de adiantamentos a servidores
573/01/2017- recomposição ( reajuste) de servidores
574/02/2017-estabelece sentido único Rua do (Rosário)
575/02/2017- estabelece sentido único Rua do (Manoel Francisco de
Souza)
576/06/2017 - Autoriza a Abrir Credito especial
577/06/2017 - Autoriza a Abrir Credito especial e alterar Plano Plurianual
578/06/2017- LOA 2018
579/06/2017-Autoriza abertura de créditos suplementares
580/06/2017- autoriza adiantamento piso dos profissionais Magistério

