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PUBLICAÇÕES
EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO.
Contrato Administrativo nº
012/2019. Contratante: Câmara
Municipal de Machado - CNPJ nº
25.658.097/0001-55. Contratado:
TASSIA DIAS E ANDRE LUIZ LTDA
ME, CNPJ: 14.983.236/0001-08
Objeto: Aquisição de cartões de
visita institucional para vereadores.
Processo Administrativo nº
015/2019; Dispensa de Licitação nº
12/2019. Dotação Orçamentária:
01.031; funcional programática: 01
031 0106 6 027; categoria
econômica: 33. 90.30 ; ﬁcha 30.
Valor global: R$ 640,20 (seiscentos
e quarenta reais e vinte centavos)
Data de assinatura: 07/03/2019,
vigência 31/12/2019.
--------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATAÇÃO.
Processo Administrativo nº
014/2019. Contratante: Câmara
Municipal de Machado - CNPJ nº
25.658.097/0001-55. Contratado:
MAURO TEODORO DOMINGUES
ME, CNPJ: 21.890.306/0001-30
Objeto: Serviço de Chaveiro.
Processo Administrativo nº
014/2019; Dispensa de Licitação nº
11/2019. Dotação Orçamentária:
01.031; funcional programática: 01
031 0107 6 029; categoria
econômica: 33. 90.39 ; ﬁcha 48.
Va l o r g l o b a l : R $ 4 6 6 , 0 0
(quatrocentos e sessenta e seis
reais) Data de assinatura:
28/02/2019.
---------------------------------------------

RESOLUÇÃO

DE MACHADO

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 325 DE 26 DE
FEVEREIRO DE 2019
Altera a Resolução 283, de 13 de
janeiro de 2011, que Institui o

Programa de Estágio de estudantes
de nível superior, proﬁssional e
médio junto à Câmara Municipal de
Machado e dá outras providências.
O povo do Município de Machado,
por seus representantes na Câmara
Municipal aprovou e a Mesa
Diretora, através da Presidência,
promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre
alteração Resolução nº 283, de 13
de janeiro de 2011, que Institui o
programa de estágio de estudantes
de nível superior, proﬁssional e
médio junto à Câmara municipal de
Machado.
Art. 2º O artigo 1º da Resolução nº
283, de 13 de janeiro de 2011,
passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º Esta resolução regulamenta
os estágios de estudantes de nível
superior e pós-graduação,
proﬁssional e médio junto à Câmara
Municipal de Machado, nos termos
da Lei Federal nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008.
Parágrafo Único. Para o estágio de
pós-graduação somente será
admitido estudantes matriculados
em cursos de especialização da
área do direito, em especial na área
voltada para a administração
pública.
Art. 3º O artigo 2º, da Resolução nº
283, de 13 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º O estágio deve atender as
determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e
área de ensino e do projeto
pedagógico com o curso ou
especialização em que o aluno
encontre-se matriculado.
Art. 4º O inciso I do artigo 3º, da
Resolução nº 283, de 13 de janeiro
de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 3º A realização do estágio nos
órgãos da Câmara Municipal,
observará dentre outros, os
seguintes requisitos:
I – matrícula e freqüência regular do
estudante em curso de educação
s u p e r i o r, p ó s - g r a d u a ç ã o , d e
educação proﬁssional e ou de
ensino médio atestados pela
instituição de ensino;
II – (...)
III – (...)
Art. 5º O artigo 5º, da Resolução nº
283, de 13 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 5º O número de estagiários na
Câmara Municipal não poderá ser
superior ao limite estabelecido no
art. 17 da Lei Federal nº 11.788, de
2008, salvo para o estágio em nível
superior, conforme estabelece o §4º
do referido artigo.
Parágrafo único. (...)
Art. 6º O artigo 6º, da Resolução nº
283, de 13 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 6º No caso de convênio de
concessão de estágio ﬁrmado entre
a Câmara Municipal e instituições
de ensino devem estar explicitadas
as condições de que tratam esta
resolução.
§1º. (...)
§2º. A Câmara Municipal poderá
ceder estagiários para entidades e
órgãos de outros poderes públicos
m e d i a n t e t e r m o d e
convênio/cooperação celebrado
entre as entidades.
Art. 7º O inciso IV, do artigo 7º, da
Resolução nº 283, de 13 de janeiro
de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 7º A Câmara Municipal, ao
oferecer vagas para estágio, deve
observar as seguintes obrigações:
I – (...)
II –(...)

III – (...)
IV – Exigir a contração de seguro
contra acidentes pessoais em favor
do estagiário, cuja apólice seja
compatível com os valores de
mercado;
V – (...)
VI – (...)
Parágrafo único. (...)
Art. 8º O artigo 11º, da Resolução nº
283, de 13 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 11. A jornada de atividade em
estágio será 30 (trinta) horas
semanais, observado o horário de
funcionamento da Câmara
Municipal, desde que compatível
com o horário escolar, devendo ser
cumprida apenas no local indicado
pela parte concedente.
§1º (...)
§2° (...)
Art. 9º O inciso I, e §2º, do artigo 12º,
da Resolução nº 283, de 13 de
janeiro de 2011, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 12. (...)
I – para estagiários do ensino
superior e pós-graduação: R$
350,00 (trezentos e cinqüenta
reais);
II – (...)
III – (...)
§1º (...)
§2º É assegurado ao estagiário, nos
períodos de avaliação de
aprendizagem aplicada pelas
instituições de ensino, carga horária
reduzida pela metade no dia de
cada avaliação previamente
comprovada.
Art. 10º Esta Resolução
entra em vigor na data de sua
publicação revogando todas as
disposições em contrário.
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro
de 2019.
Luiz Gonzaga Xavier - Luizinho da
Emater
Presidente
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