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PORTARIA Nº274/2020/MCH-CGAB/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

18 de dezembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS MACHADO, nomeado pela

Portaria nº 1.308, de 14/08/2018, publicada no DOU de 15/08/2018, Seção 2, pág. 18,

usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 13 da Lei nº

11.892, RESOLVE:

Art.1º Designar a comissão abaixo nominados para, com observância da legislação

vigente, atuarem como fiscal(is) técnicos e administrativos do Projeto de Extensão

“Jovem Aprendiz – Juventude em Foco” , promovido pelo Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, Campus

Machado em parceria com a Fadema (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da

Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico) em parceria com a

Prefeitura Municipal de Machado e a Associação Socioambiental Cultivar nos termos e

condições ora descritas:

Função Servidor SIAPE

Fiscal Aline Manke Nachtigall 1669083

Fiscal Alexandre Thome da Silva de Almeida 1527815

Fiscal Davi Ferri de Carvalho Dias 1169245

Art.2º Sem prejuízo de outras previsões legais e/ou normativas, constituem atribuições

mínimas dos fiscais de contrato:

2.1 atestar e conferir a prestação de contas elaborada pela FADEMA, no que se refere aos

recursos financeiros destinados:

2.1.1 aos pagamentos dos bolsistas;

2.1.2 aos pagamentos realizados para as pessoas físicas contratadas, bem como o

recolhimento dos encargos trabalhistas, quando houver;

2.1.3 as notas fiscais referentes a compra de materiais diversos e permanentes;

2.1.4 aos recursos destinados a contratação de prestação de serviços (fotocópias,

seguro de vida e vale transporte);

2.1.5 aos recursos destinados à alimentação dos jovens aprendizes;

2.1.6 as despesas administrativas e financeiras;

2.1.7 acompanhar e fiscalizar a gestão financeira e administrativa do projeto junto à
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