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Lei nº 661 de 09 de Abril de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2203, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
“Delega competência aos servidores na forma que especifica”.
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo (MG), no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Município poderá realizar obras e serviços de
interesse comum mediante convênio com o Estado, a União, órgãos e
entidades da administração indireta do Estado ou da União, ou
entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros
Municípios, conforme preceitua o art. 97 da Lei Orgânica;
CONSIDERANDO que ao Prefeito Municipal é incumbida as atividades
de planejamento, organização e direção de serviços e obras da
Municipalidade;
CONSIDERANDO que para organizar os serviços e obras da
Municipalidade, requer do Prefeito Municipal a distribuição de funções,
atividades e responsabilidades aos servidores incumbidos de
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, obras e Convênios
firmados pelo Município;
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal não pode superintender
pessoalmente todas as obras e serviços públicos e acompanhar todos
os Convênios pactuados;
CONSIDERANDO o disposto no art. 71 da Lei Orgânica que determina
que o Prefeito poderá delegar, por Decreto, a seus auxiliares, as
funções administrativas que sejam de sua competência exclusiva.
DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada competência ao Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos, ao Gerente de Convênio e
Contratos e ao Responsável Técnico pelo Projeto no âmbito municipal
para acompanhar, fiscalizar e supervisionar as obras, serviços e
Convênios firmados pelo Município de Monte Carmelo, bem como
assinar todos os documentos inerentes à execução do objeto, tais
como Boletim de Medição e todos os Relatório necessários para
regular acompanhamento da obra, serviço e/ou convênio.

Ano XiiI

Nº 1762

relacionadas com o seu curso, proporcionando a preparação para o
trabalho produtivo de educando que esteja frequentando cursos de
graduação e pós-graduação da área jurídica. Vigência: 12 (doze) a
contar da data de sua assinatura – De 01 de setembro de 2019 à 31
de agosto de 2020.
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Termo
de Compromisso de Estágio que entre si celebram o Município de
Monte Carmelo, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Maécia Dias Lemes de Jesus, com
fundamento na Lei nº 1544, de 14 de 2019, que tem por objeto a
prestação de serviços a serem executados pela estagiária,
regularmente matriculada no curso de graduação em Direito, do
Centro Universitário Mário Palmério – UniFucamp, com a finalidade
de fornecer experiência prática, aperfeiçoar a qualidade técnica e
científica do estagiário, complementando o ensino e aprendizagem
escolar. Vigência: 02 (dois) anos, com início em 21/10/2019. Valor da
bolsa de estágio de R$1.090,00 (mil e noventa reais) e auxíliotransporte no importe de 10% (dez por cento).
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Termo
de Compromisso de Estágio que entre si celebram o Município de
Monte Carmelo, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Marcela Dornelas da Silveira, com
fundamento na Lei nº 1544, de 14 de 2019, que tem por objeto a
prestação de serviços a serem executados pela estagiária,
regularmente matriculada no curso de graduação em Direito, do
Centro Universitário Mário Palmério – UniFucamp, com a finalidade
de fornecer experiência prática, aperfeiçoar a qualidade técnica e
científica do estagiário, complementando o ensino e aprendizagem
escolar. Vigência: 02 (dois) anos, com início em 21/10/2019. Valor da
bolsa de estágio de R$1.090,00 (mil e noventa reais) e auxíliotransporte no importe de 10% (dez por cento).
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Termo
de Compromisso de Estágio que entre si celebram o Município de
Monte Carmelo, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Gabriela de Cássia Arini Gonzaga de
Carvalho, com fundamento na Lei nº 1544, de 14 de 2019, que tem
por objeto a prestação de serviços a serem executados pela
estagiária, regularmente matriculada no curso de graduação em
Direito, do Centro Universitário Mário Palmério – UniFucamp, com a
finalidade de fornecer experiência prática, aperfeiçoar a qualidade
técnica e científica do estagiário, complementando o ensino e
aprendizagem escolar. Vigência: 02 (dois) anos, com início em
21/10/2019. Valor da bolsa de estágio de R$1.090,00 (mil e noventa
reais) e auxílio-transporte no importe de 10% (dez por cento).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 25 de outubro de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal de Monte Carmelo
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO – Termo de Convênio que entre
si celebram o Município de Monte Carmelo, com a interveniência da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Centro Universitário
Mário Palmério - UniFucamp, com fundamento na Lei Municipal 1544,
de 14 de agosto de 2019, que tem por objeto a cessão de 04 (quatro)
estagiários ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais – Fórum Tito
Fulgêncio, com a finalidade de contribuir para o eficiente
funcionamento das atividades forenses da Comarca de Monte
Carmelo. Ademais, o presente termo visa possibilitar ao estagiário a
aquisição de experiência e o desenvolvimento de atividades práticas

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Termo
de Compromisso de Estágio que entre si celebram o Município de
Monte Carmelo, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Roberta Hewellyn Piedade Soares, com
fundamento na Lei nº 1544, de 14 de 2019, que tem por objeto a
prestação de serviços a serem executados pela estagiária,
regularmente matriculada no curso de graduação em Direito, do
Centro Universitário Mário Palmério – UniFucamp, com a finalidade
de fornecer experiência prática, aperfeiçoar a qualidade técnica e
científica do estagiário, complementando o ensino e aprendizagem
escolar. Vigência: 02 (dois) anos, com início em 21/10/2019. Valor da
bolsa de estágio de R$1.090,00 (mil e noventa reais) e auxíliotransporte no importe de 10% (dez por cento).
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