
 

Lei 1.060, de 20 de março de 2014 

 

 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO 
COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
 

 

    O Prefeito do Município de Divisa Nova, José Luiz de Figueiredo, faz saber a 
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de 
cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, objetivando colocar um estagiário à 
disposição do Juízo da Comarca de Cabo Verde, enquanto requisitado pelo Juiz de Direito desta 
Comarca. 
 
   Art. 2º - O estagiário será admitido de acordo com as necessidades do Juiz da 
Comarca de Cabo Verde e não terá qualquer vínculo empregatício com a municipalidade. 
 
    § 1º - Aplicam-se ao estagiário as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 e Lei Municipal 1.058, de 20 de fevereiro de 2014. 
  
   § 2º - Mensalmente, será enviado pela Secretaria da Comarca de Cabo Verde a 
ficha de freqüência do respectivo estagiário, para fins de pagamento. 
  
   Art. 3º - Permanecerá a cargo do Juiz de Direito da Comarca a determinação das 
atribuições do estagiário, bem como o horário e local da prestação de serviços. 
 
    Art. 4º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente lei, 
fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar-se de recursos orçamentários previstos na seguinte 
dotação do orçamento vigente.  
 
02  Executivo 
02  Dep. Munic. de Administr.,Planej. e Financeiro 
01  Serv. de Administração 
04  Administração 



122  Administração Geral 
052  Administração Geral 
4.006  Manut. dos Serv. Administrativos de Secretaria desta Prefeitura Municipal  
3390.36.00 Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil 
 
   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
   Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da presente 

Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

 

 

 

Divisa Nova, 20 de março de 2014. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 

 


