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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

 

DECRETO Nº 17 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 

Dispõe sobre Feriado Religioso e dá outras providências, 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, 

DECRETA: 

Art. 1º- Decreta “Feriado Religioso” o dia 15 de agosto de 2022, (segunda feira) dia de Assunção 

de Nossa Senhora. 

Art. 2º -  Ficam ressalvados os atendimentos de urgência ou emergência da área de saúde. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cantagalo, aos 08 de agosto de 2022. 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 

LEI Nº 348 DE 09 DE AGOSTO DE 2.022 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio, 

acordo de cooperação mútua e/ou congênere com entes 

municipais diversos com os quais detenha afinidades 

territoriais / geográficas, econômicas, visando a cessão de 

máquinas, veículos, equipamentos, implementos, bens móveis 

afins e ainda, o transporte conjunto de alunos para cursos 
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técnicos e/ou superiores para outros municípios.” 

 

 

O Prefeito Municipal de CANTAGALO/MG faz saber que o Poder Legislativo   Municipal 

aprovou, razão porque sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar e manter convênio(s), acordo(s) 

de cooperação e/ou congênere(s) com entes municipais diversos com os quais detenha 

afinidades territoriais / geográficas, econômicas ou de relativas à gestão de programas, 

recursos humanos, naturais ou materiais, visando a cessão de máquinas, veículos, 

equipamentos, implementos, bens móveis afins e ainda, o transporte conjunto de alunos para 

cursos técnicos e/ou superiores para outros municípios. 

§ 1º. O convênio e a cessão estabelecidos no caput deste artigo serão operacionalizados 

diante da aferição de interesse público comum e recíproco dos entes envolvidos, justificadas 

por circunstâncias logísticas, de eficiência e/ou economicidade, bem como, em razão da 

gestão associada de serviços, manutenção de estradas, programas de agrícolas, incentivo à 

educação técnica e superior, dentre outros. 

§ 2º. Para a consecução dos objetivos estabelecidos no § 1º e operacionalização da cessão 

poderá o Poder Executivo Municipal subsidiar materiais de consumo e recursos humanos 

conforme consignar o instrumento de convênio, acordo de cooperação e/ou congênere. 

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento 

com as classificações orçamentárias demandadas em razão do estabelecido nesta lei e a 

suplementar, caso necessário, as dotações deste crédito dentro dos limites autorizados pela 

Lei Orçamentária Anual. 

 

§ 1º. O Poder Executivo Municipal anulará, através de Decreto, total ou parcialmente, as 

dotações orçamentárias demandadas, bem como a s fontes de recursos para a abertura de 

créditos. 

§ 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar as alterações no PPA e LDO de 

acordo com as alterações orçamentárias procedidas na forma deste artigo, previstas para o 

ano de 2022. 
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Art. 3°. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

CANTAGALO/MG, 09 de agosto de 2022. 

 

______________________________________________ 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 18 DE 09 DE AGSOTO DE 2022 
 

 
“DELEGA COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, conforme análise de procedimento próprio, na 
forma da Lei, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Delegar competência ao Secretário Municipal da Fazenda LUCIMAR JOSE DA ROCHA, 
inscrito no CPF nº 063.864.836-00, para que em conjunto com o Secretário Municipal da 
Fazenda (Tesoureiro), observado as normas legais, possam assinar documentos necessários e 
gerenciar de forma plena as contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS, 
CNPJ nº 46531904/0001-44 e também a realização de movimentação financeira, tais como 
cheques, transferências e pagamentos, inclusive por meio eletrônico. 
 
Art. 2º - Institui ainda, competência para em conjunto delegarem/autorizarem consulta de 
saldos/extratos. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º -  Revogam-se todas as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Cantagalo, 09 de Agosto de 2022. 
 

 
ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito de Cantagalo 
 

 
TERÇA-FEIRA, 09  DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expediente

 

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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