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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2019 

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

ALTERA O ART 1° DA LEI COMPLEMENTAR N° 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2017 

QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTOS PARA 

PAGAMENTO, À VISTA OU PARCELADO, DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO-

TRIBUTÁRIOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 01, de 25  de janeiro de 2017 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, observadas as condições fixadas nesta lei 

complementar, descontos para pagamento de créditos tributários e não-tributários, já inscritos em dívida 

ativa ou não, em favor do Município, vencidos até 31 de dezembro de 2018, da seguinte forma:  

I - para pagamento integral e à vista em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da publicação dessa Lei 

Complementar, desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora; 

II - para pagamento parcelado em até 12 (doze) parcelas: 

a)  em 02 (duas) parcelas, desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de 

mora; 

b) em 03 (três) parcelas, desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de 

mora;  

c) desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, para pagamento 

de 04 (quatro) até 10 (dez) parcelas mensais.  
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§ 1º - O recolhimento integral e à vista do saldo devedor objeto de parcelamento de que trata o inciso I do 

caput deste artigo, após os quarenta e cinco dias previstos naquele inciso, assegura ao contribuinte os 

mesmos descontos previstos na alínea “a” do inciso II do caput deste artigo. 

 

§ 2º - O pagamento integral e à vista ou o parcelamento de créditos previstos neste artigo importa o 

reconhecimento da dívida e a incondicional e definitiva desistência de eventual ação judicial, reclamação 

ou recurso administrativo correspondente ou relacionado a eles. 

 

§ 3º - A adesão ao disposto neste artigo deverá ser feita até 31 de dezembro de 2019. 

 

 Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a não promover o ajuizamento das execuções fiscais de 

débitos tributários e não tributários com a Fazenda Pública Municipal de valor consolidado igual ou inferior 

a R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

   § 1º - Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo 

débito originário mais os encargos e acréscimos legais ou contratuais vencidos, até a data da apuração. 

 

   § 2º - No caso de reunião de inscrições de um mesmo devedor, para os fins do limite 

indicado no caput deste artigo, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados relativos às 

inscrições reunidas. 

    

Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 19 de fevereiro de 2019. 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2019 

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N° 839, DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2005 COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES QUE “INSTITUI 

O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

   

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus 

representantes, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

 

    Art. 1º - A Lei Complementar n° 839, de 22 de setembro de 2005 que “institui o 

plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Cruzeiro da Fortaleza” passa a vigorar com 

as alterações constantes desta Lei Complementar. 

 

Art. 2° - Fica criado o cargo de provimento em comissão de Orientador Social, 

com vencimento correspondente ao nível V, com as seguintes atribuições: 

a) desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de 

direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que 

contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família;  

b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 

convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 

dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;  

c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;  

d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;  



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Sexta-feira, 29 de Março de 2019                   Edição nº 115 Ticket: 115                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;  

f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das 

informações;  

g) apoiar e participar no planejamento das ações;  

h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na 

comunidade;  

i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  

j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;  

k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o 

enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades 

socioassistenciais;  

l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;  

m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;  

n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação 

com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, 

familiar;  

o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, 

transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao 

emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;  

p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;  

q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;  

r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e 

resultado;  

s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;  

t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;  
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u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em 

cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de 

intermediação de mão de obra;  

v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;  

x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.    § 1° - O cargo 

de provimento em comissão de orientador social criado no caput deste artigo será ocupado, preferencialmente, por 

servidor efetivo, que neste caso, poderá optar pelo vencimento do respectivo cargo ou do seu cargo efetivo 

acrescido de 30% (trinta por cento) à título de gratificação. 

 § 2° - Exige-se para ocupar o cargo criado no caput deste artigo que o servidor tenha como escolaridade 

mínima o ensino médio completo. 

 

Art. 2° – Fica criada uma vaga no cargo de provimento efetivo de enfermeiro constante do Anexo II da Lei 

Complementar n° 839/2005. 

 

Art. 3° - Fica transferido para o quadro setorial da educação, o cargo de fonoaudiólogo constante do quadro setorial 

da saúde, passando o referido cargo constar do anexo I – quadro geral dos servidores de cargo de provimento efetivo 

constante da Lei Complementar n° 1110/2005, que “dispõe sobre o estatuto e plano de carreira do magistério 

público do Município de Cruzeiro da Fortaleza”. 

 

Art. 4° -  O art. 55 da Lei Complementar n° 839/2005 passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 55 – A avaliação de desempenho institucional será regulamentada por Decreto e considerará: 

 

   I - o cumprimento das metas institucionais estabelecidas, anualmente, para o local 

de lotação; 
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   II - o desempenho individual do servidor, especialmente, o seu envolvimento com os 

objetivos estratégicos do local em que está lotado; 

 

   III - a eficiência da atuação do servidor para que o seu local de lotação alcance o 

objetivo pretendido; 

 

   IV - a qualidade dos trabalhos realizados pelo servidor; 

 

   V - a capacidade do trabalho em equipe; 

 

   VI - o alcance das metas estratégicas de acordo com objetivos, programas e 

planejamento estratégico de cada secretaria. 

 

 

 

    Art. 5° - Em virtude das alterações propostas nos artigos anteriores, os Anexos da 

Lei Complementar n° 839/2005, com suas alterações posteriores relacionados abaixo passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

ANEXO II 

TABELA DE CARGOS ATUAIS DO QUADRO SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE E RESPECTIVOS N°S DE 

VAGAS 

 

QT CLASSE DE CARGOS QUADRO SETORIAL N° VAGAS N° VAGAS POR EXTENSO 
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....... ...................................... ......................................... ...................... ................................................. 

16 ENFERMEIRO Q.S. SAÚDE 04 QUATRO 

...... ............................... ....................................... .................... ................................................. 

22 FONOAUDIÓLOGO Q.S.EDUCAÇÃO 01 UM 

 

ANEXO III 

PROVIMENTO E JORNADA DE TRABALHO DO QUADRO SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE 

 

SEQ CLASSE DE 

CARGOS 

QUADRO 

SETORIAL 

N° 

VAGAS 

PROVIMENTO JORNADA 

....... ...................................... .......................................

.. 

....................

.. 

.......................................

.......... 

 

16 ENFERMEIRO Q.S. SAÚDE 04 EFETIVO 40 HORAS 

SEMANAIS 

...... ............................... .................................. .................... ....................................... ............ 

22 REVOGADO     

............. ............................ ............................. .............. ................................ ......................... 

44 ORIENTADOR 

SOCIAL 

Q.S. 

ADMINISTRAÇÃO 

01 COMISSIONADO 40 HORAS 

SEMANAIS 

 

 

ANEXO XII 

CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS/COMISSIONADOS 
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CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL NÚMERO 

DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

VENCIMENTO 

................................. ................................. ........... ....................... 

Orientador Social Q.S. Administração 01 V 

 

     

   Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a publicação compilada da Lei 

Complementar n° 839/2005, constando todas as alterações posteriores. 

 

   Cruzeiro da Fortaleza, 19 fevereiro de 2019. 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2019 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR E  DE MONITOR DE APOIO,  ALTERA O ANEXO I DA LEI 

COMPLEMENTAR N° 1.110, DE 03 DE AGOSTO DE 2015 QUE “DISPOE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

 

 O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

    Art. 1º - Ficam criados os cargos de provimento efetivo de professor de apoio e de 

monitor educacional de apoio, inserindo ao art. 5°, da Lei Complementar n° 1.1.20, de 03 de agosto de 2015, os incs. 

VII e VIII, ao art. 6°, os incs. IV e V, com as seguintes redações: 

 

1. Art. 5° - ........................... 

VII - Do Monitor Educacional de apoio participar ativamente as atividades desenvolvidas pelo professor na 

sala de aula ou fora dela em relação aos Alunos com Deficiência para acompanhar estudantes com 

deficiência, (paralisia cerebral, transtornos globais do desenvolvimento - tgd, síndromes e outras patologias); 

VIII – do professor de apoio: atender alunos com deficiência, atuando com docente nas atividades de 

complementação ou de suplementação curricular específico. 
 

2. Art. 6° - ........... 
IV – Para o cargo de professor de apoio exige-se além da qualificação constante no inc. I deste artigo: 

a) Certificado de Qualificação na Área de Educação Especial a partir de 80 horas por Instituição reconhecida 
pela SEE/MG ou pelo MEC, ou  
b) Certificado ou diploma de Nível Superior Bacharelado (Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional) 
+ Especialização em Educação Especial ou Psicopedagogia; ou 
c) Comprovante de experiência em Educação Especial e/ou de Intérprete de LIBRAS e/ou BRAILLE e/ou 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, no mínimo 06 (seis) meses. 
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   Art. 2° - Os Anexos I e II da Lei Complementar n° 1.110/2015 passam a vigorar acrescidos do 

seguinte: 

 

ANEXO I.1. – CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

NÍVEL SALARIAL DENOMINAÇÃO LOTAÇÃO NUMERICA JORNADA SEMANAL 

 PROFESSOR DE APOIO 01 20 HS 

 MONITOR DE APOIO 01 20 HS 

ANEXO I.2. – DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

TÍTULO DO CARGO: MONITOR EDUCACIONAL 

DE APOIO 

NÍVEL SALARIAL: III 

REGIME JURÍDICO: ESTATUTÁRIO (CONCURSO PÚBLICO) 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

- Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou fora dela;  
- Manter-se integrado(a) com o (a) professora e as crianças;  
- Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos na Unidade Educativa onde 
trabalha;  
- higienizar o estudante e auxiliá-lo a adquirir hábitos de higiene;  
- Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos como: jogos, materiais de sucata e 
outros;  
- Participar das formações propostas pelo Departamento de Educação Especial;  
- Auxiliar na adaptação das novas crianças;  
- Comunicar ao professor e/ou ao supervisor pedagógico, anormalidades no processo de 
trabalho;  
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- Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;  
- Participar do processo de integração da unidade educativa, família e comunidade;  
- Auxiliar quando a criança fizer uso de medicamentos;  
- Auxiliar na alimentação dos alunos que acompanha; 
- Acompanhar os (as) alunos (as) durante as atividades recreativas e de Educação Física; 
- Recepcionar os (as) alunos (as) na chegada e encaminhá-lo até o veículo no retorno para 
sua residência; 
- Na ausência dos (as) alunos (as) assistidos (as), ficar à disposição da Direção da Escola 
para desenvolver outras funções correlatas; 
- Desempenhar demais funções e atribuições correlatas.  
 

QUALIFICAÇÃO MINIMA: 

Ensino Médio em Magistério ou Normal, ou Superior em Pedagogia ou Licenciatura ou 
concluindo o curso de Pedagogia + experiência comprovada em educação inclusiva  
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

TÍTULO DO CARGO: PROFESSOR DE APOIO NÍVEL SALARIAL: V 

REGIME JURÍDICO: ESTATUTÁRIO (CONCURSO PÚBLICO) 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

- Atuar com docente nas atividades de complementação ou de suplementação curricular 
específica;   
- Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 
estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência, TGD ou 
altas habilidades/Superdotação ao currículo e a sua interação no grupo;  
- Promover condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da instituição 
educacional;  
- Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 
educacional; Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas 
educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional;  
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- Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das necessidades 
especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário ao estudante;  
- Preparar material específico para o uso dos estudantes na sala comum e na sala de 
recursos;  
- Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa ser utilizados pelos 
estudantes nas classes comuns do ensino regular;  
- Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos, bem como de 
outros recursos existentes na família e na comunidade e articular, com gestores e com 
professores, para que a proposta pedagógica da instituição educacional seja organizada 
coletivamente em prol de uma educação inclusiva;  
- Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações 
curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com necessidade 
educacional especial;  
- Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, 
percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros;  
- Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de decidir, 
opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações;  
- Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a 
não discriminação;  
- Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem 
dos estudantes;  
- Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o 
envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao grupo;  
- Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de comunicação no 
espaço da sala de aula;  
- Realizar adequações de material didático pedagógico para atender as necessidades dos 
estudantes;  
- Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do estudante;  
- Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos 
desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 
 

QUALIFICAÇÃO MINIMA: 

Certificado ou Diploma de Nível Superior em Pedagogia ou Licenciatura + Certificado de 
Qualificação na Área de Educação Especial a partir de 80 horas por Instituição 
reconhecida pela SEE/MG ou pelo MEC;  
- Certificado ou diploma de Nível Superior Bacharelado (Fonoaudiologia, Psicologia, 
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Terapia Ocupacional) + Especialização em Educação Especial ou Psicopedagogia;  
- Comprovante de experiência em Educação Especial e/ou de Intérprete de LIBRAS no 
mínimo 06 (seis) meses; 
- Será obrigatório a formação em LIBRAS para o Professor que irá atender estudantes 
Surdos.  
- Será obrigatório a formação em Braille para o Professor que irá atender estudantes 
Cegos.  
- Será obrigatório a formação em Deficiência Intelectual para o Professor que irá atender 
aos estudantes com deficiência intelectual. 
 

 

 Anexo II – Quadro do Magistério – Tabela de vencimentos dos cargos de provimento efetivo e em comissão 

 

   Art. 3° - Até a realização do concurso público, fica o Poder Executivo autorizado a promover 

processo seletivo para desempenho das atribuições dos respectivos cargos. 

 

   Art. 4° - As despesas para execução do disposto nesta Lei Complementar correrão por conta 

de rubricas orçamentárias já consignadas no orçamento. 

 

  

   Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   Cruzeiro da Fortaleza, 26 de fevereiro de 2019 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR N° 036/2019 

DE 26 DE MARÇO DE 2019 

 

 

 CRIA O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRÂNSITO E TRÁFEGO E ALTERA O 

NIVEL DE VENCIMENTO DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO IPREM – CF, E O ANEXO XII 

DA LEI COMPLEMENTAR N° 839/2005 COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - Fica criado o cargo de provimento em comissão de coordenador de trânsito e tráfego, 

com vencimento correspondente ao nível XII, com as seguintes atribuições: 

 

a) Operacionalização quanto à regulação das frotas de veículos pertencentes ao Município, na 

área educacional e na área da saúde; 

b) Operacionalização quanto à frota de maquinários, sua utilização, manutenção e 

conservação; 

c) Exercer o controle operacional da frota de veículos de unidades administrativas vinculadas 

ao Poder Executivo Municipal;  
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d) Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo 

da frota;  

e) Ter pleno conhecimento sobre a malha viária e as principais vias de acesso de todo o 

território abrangido pela frota municipal; 

f) Controle de entrada e saída de veículos;  

g) Responsabilizar-se pelas manutenções periódicas e preventivas das frotas vinculadas ao 

Município;  

h) Ser responsável pelo pagamento de taxas, impostos e multas pertinentes às frotas;  

i) Promover controle permanente da frota, incluindo dados cadastrais e equipamentos de 

cada veículo (pneus, rádios, bateria e outros);  

j) Promover cadastramento e acompanhamento dos dados referentes aos abastecimentos 

feitos pela frota;  

k) Promover controle de consumo de combustível por toda a frota, veículos e maquinários; 

l) Executar outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

Art. 2° - O nível de vencimento do cargo em comissão de superintendente do IPREM-CF passa a 

ser o nível X, constante do Anexo III, da Lei Complementar nº 839, de 07 de março de 2013. 

Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor da na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 26 de março de 2019. 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 


