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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CE P 33.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI Nº 825/78 
============= 

"Autoriza 0 Poder Executivo a celebra:r convênio, 

termo de ac1esão, termo de ajuste e termos ac1i

ti vos com o füinistério da Fazenda, visando a 

implantação e maxmtenção do Projeto OI.ATA no 
..,,,..- • , • 1' ~ • dA • n lln.}n1c1pio e e a Ollvl ... as p1 ... o-v1 e11c1as- º 

A 

~4. Cam_a,1 ... a J,Ttl-nicip2.l de S20-1t2. L1.,1Zia deci-·eta. e el.1 sancio110 a segu_inte 

Leig 
.Art. 19 Fica o Poc1er :Exec11ti·v-o aL.1to1 ... ize.do a fix·n12.r co11vê11j_o, 

termo de t::.de.são, termo de aj11ste e te1.-..m.os adi-'ci-vos com o 1Víinistél'·io da 
~ 

F2,ze11d_a e eJ Sec1 ... eta,T·ia de Es·t;2,c1o de.. Fazenc1a, vis2..11do a. irnpleJ.1.t2.çao e 

m2111..1 te11ç2.o do Projeto CJI.A.T1l. 110 ~LT1).11i cÍpio o 

11i ... to 2Q. - Para. c.,te11rle2 ... sos gastos a.ecorrentes ckc execução de, J_J:r·e-

se11-Ge I·ei, fic,2 o l)ode1" :Bxect.1ti-vo ,31.I.iGOl'°'iZt:~do a e,bri2" li.!11 crédito espe 

cial 110 -valo1" de 2té Cl"~) Llr390JJ_4., 00 ( ;~1le.tr·oce11.tos e t1·i11ta e i1.0Ve 

treze11tos e q11atorze ci..,,v.zeiros) com vigê11.cia até 31 a.e Dezembro de 

. , 
ffil...!..' 

197.9. 
D , _,, U . Ü ~ 0 • G -- . • 1 1 • . t , , , • .. are.gTsµ o nico - J:'l ... el ei · o i.TLU1.ic2J_)e. so_ic:--;_ ·2.ra em e]_)oce .. pro11r1a 

11ovo crédito, CEtSO o mo11·tft11te a11to1 ... izado se torne i11sDí'j_cier1te r>ar::t 

2:t.e11c1er aos e11ca,rg·os fins1.1ceiros decorrentes de. e:{ec11ção c1esta Leio 

AJ.~t º 4g - Revoc;aêlas as disposições em co11.trá1~io, 

se11te Lei em -vigOl" 21a cl..ate, de s1J.2 .. pv.blica,çãoo 

, 
entrara a pre-

Idanc1o, po1~to.11to, a qt1_em o co11J1ecin1e11to e 2 .. execu.ç8,o da pre 

sente Lei 11ertencer, que a cmapra e a faça cvJn11rir tão inteiramente ' 
, 

como nela se contem. 

PRZ?1nTURA J;TUJJICI?JLI, DE SJiJTT.A LUZIA, 22n DE OUTU:BRO DE 1978. 

~~' 
Antonio Teixeira da Cos-c2, 

!:!L - g. ·r 'eeff.ei t.oQm.mic~pal , 
/_ ~w?·, 

Francisco Lnc,%nc1o J1.1.nior 

Chefe de GabinE,te. 
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TER:<iO DE ADESÃO 
$ANTA LUZIA 

do município de 

ao con 
vênio celebrado entre a União Fede 

ral e o Estado de 1"!INAS GERAIS 

visando à implantação 

do Projeto denominado Convênio de I!! 

centivos ao Aperfeiçoamento Técnico

-Administrativo de ~-1unicÍpios-CIATA. 

Aos 

cípio d~ SANTA LUZIA 

ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA 

dias do mês de de 1978, o !1uni 

, representado por seu Prefeito, 

, vem pelo presente ins 

trumcnto _formalizar a adesão do município ao convênio celebrado en 
' .. -

tre a União Federal, por intermédio da Secretaria Geral do '.linisté 

rio da Fazenda, e o Estado de de MINAS GERAIS , por 

intermédio de sua Secretar).a de Fazenda, cujo objetivo é a impla!! 

tação de Projeto denominado Convênio de Incentivos 

n1ento Têcnico-Ac111inistrativo de 21unicípios - CIATJ,., 

Cláusulas seguintes: 

ao Aperf eicoa 
> -

segundo as 

CLÁUSULA PRI:IBIRA: - o presente Termo de Adesão 

tem por finaliuadc a inclusão do município de 

selecionado conforme aclâusula segunda do convênio supra referen 

ciado, no Programa de Assistência Técnica desenvolvido pelo e-Uni~ 

tério da Fazenda, através da Secretaria de Economia e Finanças de 

sua Secretaria Geral~ consubstanciado em Projeto especifico-CIATA
Convênio de Incentivos ao Anerfeicoamento 'rêcnico - Administrativo . , 

de Municípios, que compreende: 

a - adequação da legislação tributária municipal; 

b - implantação do cadastro imobiliário urbano; 

c - implantação do cadastro econômico-social; 

d - lançamento, através de processamento eletrôni 

co de dados, dos impostos predial e territo 

rial urbano e das taxas de serviços urbanos; 

.:• 



e - capacitação dos servidores municipais no desemp~ 

nho das atividades relacionadas com o Projeto; 

f - implantação de normas e procedimentos ad.'Tlinistra 

tives tributários. 

CLÁUSULA SEGmmA: -- para consecução dos objetivos de 

finidos na cláusula primeira do presente 'í'ermo de Adesão, o Poder 

Executivo :-lunicipal subraeterá à apreciação da Câmara de Vereadores, 

em tempo hábil, anteprojeto de Lei instituindo legislação tributária 

compatível com a metodologia do Projeto, objetivando sua aprovação e 

publicação para vigência a partir de 19 de janeiro de 1979. 

CLÃUSULA TERCEIRA: - a eficácia do presente Termo de 

Adesão está condicionada a sua autori2ação pela Câmara e a aprovação 

e publicacão dos' textos legais na forma prevista na cláusula segun , -
da. 

CLÁUSULA QUARTA: - dos custos decorrentes da execu 

çao dos serviços de implantação arrolados na cláusula priraeira o m~ 

nicÍpio arcará com uma parcela correspondente a Cr$ 17,00 (dezes-

sete cruzeiros 

da. 

) por unidade imobiliária cadastra 

§ PRIHEIRO - Os prazos e condições de pagamento se 

rão definidos em documentos acessórios ao presente Termo de Adesão. 

§ SEGUNDO - Os demais encarcros financeiros decorren 
' -

tes da implantação do Projeto serão assumidos pela Secretaria de Ec.2_ 

nomia e Finanças do :'1inistério da Fazenda e pela Secretaria de Esta 

do de Fazenda, conforme ajustes a serem firmados com a empresa execu 

tora dos trabalhos. 

CLÁUSULA QUI:<TA: - o município se obriga a incluir 

nos orçamentos dos exercícios posteriores aos da implantação do Pr.2_ 

jeto CIATA verbas destinadas ao paga'Tlento dos custos operacionais de 

manutenção do sistema (processamento de atualizações cadastrais e 

emissão dos dOClli'T\entos de arrecadação, notificações e relatórios de 

controle), cujos valores serão comunicados com a necessária antece 

dência pela Secretaria de Economia e Finanças do i·linistério da Fazen 

da. 

-CLÁUSULA SEXTA: - a Prefeitura se compromete a: 

a - Prestar o apoio e colaboracão que se fazem neces , -
sários aos .trabalhos de implantação e manutenção 



do sistema em sua área municipal; 

b - Observar as diretrizes definidas pela Secretaria 

de Economia e Financas para a execução do Proje , -
to; 

e - Levar antecipadamente ao conhecimento da equipe 

de execução e da Coordenação Estadual do Projeto 

qualquer questão de natureza tributária, legal, 

institucional ou adrJinistrati va de interesse da. 

Prefeitura que possa vir a ter implicação com o 

Projeto; 

d - Providenc~ar para que as leis, decretos, normas 

e demais atos relacionados ao Projeto venham a 

ser divulgados na forr.ia da legislação vigente; 

e - Colocar ã disposição da equipe de execução do 

Projeto: 

1. Os servidores da Prefeitura que deverão part~ 

cipar dos treinamento 

tas; 

e · atividades previ~ 

2. Uma ou mais salas, de preferência na própria 

sede da Prefeitura flunicipal, para o desenvol 

vimento dos trabalhos decorrentes da implant~ 

ção do Projeto; 

3. Mobiliário adequado às atividades 

dos trabalhos de implantação; 

próprias 

4. As inforr.iações dos cadastros fiscais da Pre 

feitura; 

5. As plantas existentes da área urbana do rnun~ 

cípio, bem como dos loteamentos aprovados p~ 

la Prefeitura e respectiva legislação. 

f - Dar continuidade ao Projeto no decorrer dos exe~ 

ci.cio subsequentes ã sua implantação, observando 

as diretrizes estabelecidas pelo CIATA; 

g - Colocar ã disposição da Secretaria de Economia e 

Finanças do Hinistério da Fazenda· e da Secret~ 

ria de Estado de Fazenda as informações de natu 

reza econô1uico-fiscais oriundas da aplicação do 

Projeto no mtmicípio; 



·~ 

-º 

h ~ l'i:omover a adeq'..1açüo do funcíonamento dos set.2_ 

res fnzendários municipais às normas e p:roced;!-_ 

montoi; instituídos pelo Projeto CIATA, de forma 

a viabilizv.r sua implantação e permitir a conti 

nuidado do mesmo; 

i - Enviar ao Serviço de Assistência Técnica (SAT) 

dn De:l.ogtJ.cia elo :linistério da Fazenda no Estado, 

até o Últj.mo di.a do mês de julho de cada exercí 

cio financeiro, cópia do Orçamento-Programa e 

dos Bal•mços do exercício anterior; 

j - Design;i.r, observando as instruções fornecidas 

pela Coordenação Estadual e/ou Equipe de Exec~ 

ção, servidores dos Setores Fazendários que,sob 

a supervisão direta do titular do Órgão Fazendá 

rio aunicipal, constituirão Equipe de Coordena. 

ção :1unicipal, de cv.ráter transitório, à qual 

compete: 

l. Na fase de implantação: 

1.1 - Aco:npanh<lr o desenvolvimento dos traba 

lhos, de modo a inteirar-se de todas 

as suas fases, absorvendo a metodol~ 

gia do sistema, com vistas a propiciar 

a incorporação das normas e procedimen - . -
tos adotados pelo Projeto CIATA à es 

trutura administrativa municipal; 

1.2 - Particioar das reuniões e cursos de ca . -
pacitação ou treinamento nos locais de 

signados e auxi-liar na indicação dos 

servidores a serem treinados; 

1.3 - Diagnosticar eventuais necessidades, 

omissões ou obstáculos relacionados 

com À in9lantação do Projeto, dando 

imediata ciência à Equipe de Execução 

e à Coordenação Estadual da Secretaria 

de Estado de Fazenda, com vistas a ado 

ção das correspondentes medidas corre 
' 

tivas: 

' 



1.4 - Prestar as informações que forem solic~ 

tadas pelos õrgãos do Projeto CIATA 

(Coordenação Geral, Coordenação Esta 

dual, Serviço de Assistência Técnica e 

Equipe de Execução), próprias à execn 

ção dos trabalhos de implantação; 

1.5 - Revisar o preenchimento dos Boletins de 

Cadastro Econômico Social e Imobil:Lário 

e, quando necessário, complementar as 

informações utilizando-se das fontes 

disponíveis, com a finalidade de colabS?. 

rar para a melhor qualidade do levanta 

mento cadastral. 

2. Após a implantação: 

2.l - Acompanhar nos diversos setores da Pre 

feitura o desenvolvimento dos traba 

lhos, assessorando esses setores quanto 

a correta observância dos procedímen~os 

instituídos pelo Projeto; 

2.2 - Diagnosticar eventuais falhas existen 

tes no em?rego da sistemática do 

to pelos setores administrativos 

pais, corrigindo-os ou acionando 

denação Estadual para tal fim; 

2.3 - Prestar as informações que forem 

tadas pelos Órgãos do Projeto 

próprias ao desenvolvimento dos 

lhos. 

Proj.:;_ 

munici 

a Coor 

solici 

CIATA , 
traba 

CLÁUSULA SÉTIMA: - a Prefeitura Municipal provide_!! 

ciará a publicacão deste Termo de Adesão no prazo de 20 dias, conta . -
dos a partir da ratificação do mesmo pelo Secretário de Economia e 

Finanças da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda. 

CLÁUSULA OITAVA: - o inadimplemento das obrigações 

estabelecidas neste instrumento e no convênio que lhe deu origem 

pei-mitirá a sua denúncia por qualquer das partes signatárias desses 

documentos. 



_-.,: ... 

CLÁUSULA N0:,11\: - o presente Termo de Adesão terá v_:!: 

gência pelo prazo de l(hum) ano, devendo ser assinado em três vias 

de igual teor pelo Prefeito r·lunicipal, entrando em vigor após sua 

ratificação pelo Secretário de Fazenda do Estado e pelo Secretário 

de Economia e Finanças da Secretaria Geral do Ministério da Fazen 

da. 

PREFEITO !lUNICIPll.L 

, em de de 197 
... 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA 

~ ern de de 197 

SECRETÁRIO DE ECONO?UA E FINANÇAS 

Brasília D.F, em de de 197 

' 

' 



MINAS GERAIS PREVISÃO DO CUSTO DO PROJETO CIATA PARA O ESTADO E MUNICÍPIOS 

VI FASE IMPLANTAÇÃO 

• -
NÚMEROS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS ESTIMADAS, , ESTADO MUNICÍPIO 

' 

MUNICÍPIO TOTAL 
SEDE DISTRITOS SOMA 31;,1,o 17,00 

... 

SANTA LUZIA 22.742 3.100 25. 8112 888.964,80 1,39.311,,00 . i.328. 278 '80 

FONTE: ÁREA DE PROJETOS MUNICIPAIS / AE / SEF / 


