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ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

ATO DA PRESIDENCIA N°3/15
NILTON CESAR DOS. SANTOS, Presidente da Camara Municipal de
Limeira, Estado de Sdo Paulo;
USANDO das atribuicaes que the sdo conferidas por Lei;
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar os trabalhos do Poder
Legislativo Municipal, a busca constante pelo aprimoramento e melhoria na qualidade das
decisoes, inclusive a fim de buscar a otimizacao dos servicos publicos, racionalizacao dos
procedimentos e maior agilidade ao processo decisOrio,
CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno da Camara
Municipal de Limeira, especialmente no artigo 37 e seus paragrafos, combinado corn o artigo
31, Inciso I, alinea "a";
RESOLVE:
Art. 1° Fica delegada a competencia ao Chefe do Gabinete da
Presidencia da Camara Municipal de Limeira, emitir despachos e assinar, deliberar e destinar
os processos administrativos e demais documentos encaminhados ao Gabinete do Exmo. Sr.
Presidente da Camara municipal de Limeira, referente aos seguintes assuntos, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)

diversos;
oficios recebidos da Prefeitura Municipal de Limeira - PML;
oficios recebidos de diversos;
processos recebidos da PML;
solicitacOes de copias.

Art. 2° Fica delegada a competencia ao Secretario Legislativo da
Camara Municipal de Limeira, para emitir despachos e assinar, deliberar e destinar os
processos administrativos e demais documentos encaminhados ao Gabinete do Exmo. Sr.
Presidente da Camara municipal de Limeira, referente aos seguintes assuntos, a saber:
a) entrega das outorgas aprovadas de Titulos, Diplomas, Medalhas e
Trofeus;
b) oficios de respostas de requerimentos e indicacOes encaminhadas
pelo Poder Executivo;
c) uso da tribuna;
d) uso das dependencias da Camara Municipal de Limeira;
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e)

processos correlatos a Secretaria Legislativa.

Art. 3° Fica delegada a competencia ao Secretario Administrativo da
Camara Municipal de Limeira, para emitir despachos e assinar, deliberar e destinar os
processos administrativos e demais documentos encaminhados ao Gabinete do Exmo. Sr.
Presidente da Camara municipal de Limeira, referente aos seguintes assuntos, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

portarias de exoneracao e nomeacao;
solicitacao de abono de faltas;
solicitacao de ferias;
solicitacao de funcionario;
solicitacao de licencas;
use dos velculos da Camara Municipal;
processos correlatos a Secretaria de Administraca'o e Financas.

Art. 4° Fica delegada a competencia ao Secretario de Negocios
Juridicos da Camara Municipal de Limeira, para receber, emitir despachos e assinar, bem
como de atualizar as alteracOes dos processos legislativos referente ao Regimento Interno da
Camara Municipal e da Lei Organica Municipal.
Art. 5° - Este Ato entrard em vigor na data de sua publica0o,
revogadas as disposicOes em contrario, em especial o Ato da Presidencia n° 28/13.
GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA, aos dezenove dias do mes de janeiro do ano d
is mil e quinze.

NILTO

NTOS
residente

PUBLICADA NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos dezenove dias do mes de janeiro do ano de dois mil e
quinze.

MARCI B
0 ES
Secretario Legislativo
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