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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

LEI 

LEI MUNICIPAL Nº 396/2021 

EMENTA: 
Dispõe sobre autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal celebrar 
convênios e compor parcerias com  os demais municípios limítrofes, para 
utilização de recursos do Município de Campanário, tais como maquinas e 
implementos, materiais diversos e recursos humanos, com o objetivo de 
implementar obras de infraestrutura, notadamente reabertura, conservação e 
colocação de cascalhos nas estradas que interligam este município e respectivos 
vizinhos, construção de pontes  e obras afins, e contém outras providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Campanário-MG, aprova, e o Prefeito Municipal, em seu nome, 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º - Dispõe sobre autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal celebrar e compor 
parcerias com  os demais municípios limítrofes, para utilização de recursos do Município de 
Campanário, tais como maquinas e implementos, materiais diversos e recursos humanos, com o 
objetivo de implementar obras de infraestrutura, notadamente reabertura, conservação e colocação de 
cascalhos nas estradas que interligam este município e respectivos vizinhos, construção de pontes  e 
obras afins. 

Art. 2º - Os recursos necessários à execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, ficando o Poder Executivo, através do serviço de contabilidade, autorizado a abrir os 
créditos que se fizerem necessários, após a oitiva do Poder Legislativo, no que se fizer necessário, 
conforme o disposto no art.43 e seguintes da Lei 4.320/64: 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Campanário/MG, 14 de junho de 2021. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONVÊNIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO-MG, TORNA PÚBLICO: 

CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO; Credenciada: INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA UNIPAC; 
Objeto: Credenciamento de Instituição Educacional para a implantação do Programa Social Bolsa 
Aprendizagem Profissional, com base na Lei Municipal nº 388/2021; Valor: R$259,00 (duzentos e 
cinquenta e nove reais) por beneficiário; Vigência: 60 (sessenta) meses. Fausto Duarte – Prefeito 
Municipal, Campanário/MG, 07/06/2021. 

CONVÊNIO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO; Partes: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPANÁRIO (convenente) e ITAÚ UNIBANCO S/A – CNPJ: 60.701.190/0001-04; Objeto: 
Concessão de empréstimos aos servidores; Vigência: 60 (sessenta) meses. Fausto Duarte – Prefeito 
Municipal, Campanário/MG, 20/04/2021. 
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