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ÍNDICE DAS LEIS DE 2011 
 
 
Lei nº 697/2011 - “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da “Asosciação 
Pró-Leite Mutum” CNPJ sob o nº 11.477.594/0001-42 e dá outras providências.” 
 
Lei nº 698/2011 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
temporariamente, e dá outras providências...”. 
 
Lei nº 699/2011 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
temporariamente, e dá outras providências...”. 
 
Lei nº 700/2011 - “Estabelece novos limites para a zona urbana da cidade de 
Mutum, Estado de Minas Gerais e dá outras providências.”  
 
Lei nº 701/2011 - “Dispõe sobre a doação de lotes de propriedade do município de 
Mutum à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB/MG, 
dando outras providências”. 
 
Lei nº 702/2011 - “Concede isenção tributária à Companhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais - COHAB/MG, dando outras providências”. 
 
Lei nº 703/2011 - “Denominar-se-á ‘Rua Dona Adir Coelho Viana’, a rua conhecida 
como rua Ademar Martins, no Bairro Vila Norberto, nesta cidade, e dá outras 
providências”.  
 
Lei Complementar nº 704/2011 - “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 
663/2009, e dá outras providências”. 
 
Lei nº 705/2011 - “Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de 
R$ 15.000,00, e dá outras providências” 
 
Lei nº 706/2011 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
temporariamente, e dá outras providências...”. 
 
Lei nº 707/2011 - “Dispõe sobre viagem a serviço e a concessão de Diárias aos 
servidores da administração pública direta, dando outras providencias...”.   
 
Lei nº 708/2011 - “Autoriza a doação de um terreno para o Estado de Minas Gerais, 
e dá outras providências”. 
 
Lei nº 709/2011 - “Abre crédito Suplementar ao Orçamento do corrente exercício, 
aprovado pela Lei Municipal nº 680/2010, e dá outras providências”. 
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Lei nº 710/2011 - “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, § 7º do 
art. 88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral da remuneração dos 
Servidores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências”. 
 
Lei nº 711/2011 - “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição da República 
Federativa do Brasil, e § 4º do art. 35 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão 
geral dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de 
Minas Gerais, e dá outras providências”. 
 
Lei nº 712/2011 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento  
junto ao Banco do Brasil S.A., e dá outras providências correlatas.” 
 
Lei nº 713/2011 - “Estabelece reserva de percentual dos cargos e empregos públicos 
para pessoas portadoras de deficiência, que se submeterem a Concurso Público”. 
 
Lei nº 714/2011 - “Institui a isenção da taxa de inscrição em Concurso Público, ao 
cidadão que comprove a sua hipossuficiência econômico-financeira, e dá outras 
providências”. 
 
Lei Complementar nº 715/2011 - “Dá nova redação a dispositivos da Lei 
Complementar nº 691/2010, cria cargos nas classes constantes do Anexo I do 
mesmo diploma legal, e dá outras providências”. 
 
Lei Complementar nº 716/2011 – “Cria novas funções públicas para atender a 
programas criados pela Lei Complementar nº 692/2010; cria cargos e extingue 
funções públicas criadas pelo mesmo diploma legal e cria Programa Telecentro – 
Inclusão Digital, Programa Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, e 
dá outras providências”. 
 
Lei Complementar nº 717/2011 - “Cria e acrescenta Classe de Secretário 
Municipal Adjunto à Lei Complementar nº 684/2010, e dá outras providências.” 
Lei Complementar nº 718/2011 - “Cria cargos na Classe de Especialista em 
Educação, constante da Lei Complementar nº 663/2009, e dá outras providências.” 
 
Lei Complementar nº 718/2011 -“Cria cargos na Classe de Especialista em 
Educação, constante da Lei Complementar nº 663/2009, e dá outras providências.” 
 
Lei nº 719/2011 - "Disciplina sobre a criação do abrigo institucional para crianças 
de 0 a 12 anos em situação de risco social, denominada "Casa Lar - Abraços de 
Paz", no município de Mutum (MG), e autoriza o poder executivo municipal a abrir 
crédito especial do tipo suplementar, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
dando outras providências". 
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Lei nº 720/2011 - “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária referente ao Exercício Financeiro de 2012, e dá outras providências”. 
 
Lei nº 721/2011 - “Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de 
R$ 139.000,00 e dá outras providências” 
 
Lei nº 722/2011 - Dispõe sobre o tombamento de uma árvore denominada 
“figueira”, localizada na Praça Astrogildo Augusto Soares, saída para o Córrego da 
Ponte Alta, e dá outras providências.  
 
Lei nº 723/2011 - Autoriza o Poder Executivo a fazer uma breve descrição 
biográfica de identificação de ruas, praças, avenidas, bairros, parques e jardins de 
Mutum. 
 
Lei nº 724/2011 - Dispõe sobre o tombamento de uma árvore denominada 
“figueira”, localizada na Praça Dona Miquita, entroncamento da Rua das Orquídeas 
com a Rua da Figueira, frente ao lote da APAE, no Loteamento Jardim da Ponte, 
nesta cidade, e dá outras providências.  
 
Lei nº 725/2011 - Dispõe sobre o tombamento de uma árvore denominada 
“figueira”, localizada na Praça existente no final da Rua dos Eucaliptos, no 
Loteamento Jardim da Ponte, saída para o Córrego Venda Azul, e dá outras 
providências.  
 
Lei Complementar nº 726/2011 - “Altera o número de vagas para o cargo de 
Agente de Endemias, do Programa de Combate às Endemias, da Lei Complementar 
nº 716/2011, de 13 de junho de 2011, e dá outras providências.”. 
 
Lei nº 727/2011 - “Autoriza a cessão de servidor público municipal para prestar 
serviços a outros municípios, sem ônus para o município de Mutum, e dá outras 
providências”. 
 
Lei nº 728/2011 - “Altera dispositivo da Lei n° 680/2010, de 21 de dezembro de 
2010, e dá outras providências”. 
 
Lei nº 729/2011 - “Autoriza a concessão de uso de imóvel do município à 
Associação do Grupo da Feliz Idade, dando outras providências”. 
 
Lei nº 730/2011 - “Denominar-se-á ‘Rua Joel Maria de Medeiros’ a Rua A, 
que se estende do nº 01 ao 132, no Povoado de Santa Rita, neste município de 
Mutum, e dá outras providências.” 
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Lei nº 731/2011 - “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da 
Associação dos Moradores do Morro de Nossa Senhora Aparecida, CNPJ sob 
o nº 12.963.136/0001-86, e dá outras providências.” 
 
Lei nº 732/2011 - “Altera o artigo 1º da Lei nº 408/2004, de 19 de agosto de 
2004, que dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da Associação dos 
Produtores para o Desenvolvimento Comunitário do Circuito, dos Córregos do 
Alto Santa Rita e Alto Santa Maria, dando outras providências” 
 
Lei nº 733/2011 - “Concede um aumento de 15% no salário dos profissionais 
do magistério do município de Mutum, e dá outras providências...”. 
 
Lei nº 734/2011 - “Abre crédito Suplementar ao Orçamento do corrente 
exercício, aprovado pela Lei Municipal n.º 680/2010, e dá outras 
providências”. 

 
Lei Complementar nº 735/2011 - “Altera dispositivos da Lei Complementar  
nº 692/2010, e dá outras providências...”. 
 
Lei Complementar nº 736/2011 - “Altera dispositivos da Lei Complementar  
nº 716/2011, e dá outras providências...”. 
 
Lei nº 737/2011 - “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o exercício 
financeiro de 2012 e dá outras providências”. 
 
Lei nº 738/2011 - “Dispõe sobre a Concessão de Subvenções Sociais e da 
outras providencias”. 
 
 


