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LEI N" 1.939i2022, DE 04 DE MAIO DE 2022

AUTORIZA O PODER EXECUTTVO A FIRMAR
CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, ATRAVtS DA POLiCIA
MILITAR, PARA CONTINUIDADE E MANUTENCAO
DO SERVICO DE RADIOPATRULHA NO
]VIUNICIPIO DE SAO JOAO DO Of,STE f, DA
OUTRAS PROVIDTNCIAS.

Estado de Santa Catarina, no uso de suas
de Vereadores votou e aprovou e que ele

O Prefeito Municipal de 56o Joio do Oeste.
atribuigdes legais. faz saber que a Cdmara Municioal
sanciona e promulga a presente lei:

Art' l"' Fica o chefe do poder Executivo Municipal autorizado a firmar conv.nio com o Govemode Estado de santa catarina, atraves da poricia Militar, objetivando a realizagdo de policiamentoostensivo motorizado, por interm6dio de guamig6es de Radiopatrulha, nos termos da minuta anexaque faz parte integrante da presente Lei.

Art' 2" A vig.ncia do conv.nio serri de 05,(cinco) anos ap6s sua assinatura, contados da data de sua

ir"rj:ffir":: 
Di6rio Oficial do Estado. pod"ndo ,". rescindido a qualquer tempo pela

Art' 3" As despesas decorrentes da presente Lei correrio por conta do orgamento vigente doMunicipio em cada exercicio financerro,

Art, 4'. Fica revogada na fntegra a Lei Municipal n" 1.376/201 | .

Art. 5". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqio.

56o Jo6o do Oeste, 04 de maio de 2022.

/ - /./ A tC'zy::a^Q F('+,.,.n s Q,n*.r""
GENESIO MARINO ANTON

prefeito
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IV. Equipar as viaturas com estag6es transceptoras m6veis, para comunicag6o entre essas e uma
central de atendimentos;

V. Manter uma central de atendimentos equipada com uma estageo transceptora fixa ou equipamento
altemativo, no porte suficiente para atendimento i demanda do servigo;

Vl. Publicagdo do Extrato do Convenio no Dilrio Oficial do Estado.

b) - Ao Municipio:

I. Disponibilizar, mensalmente, a importdncia em reais, o equivalente a at6 300 (trezentos) litros de
gasolina para cobrir as despesas com manuten€o das viaturas colocadas u r"ruigo da conveniada,
visando proporcionar condig6es de execugdo do poriciamento de radiopatrulha no Municfpio,

ll. Depositar a importancia prevista no inciso "I" na primeira quinzena de cada m6s, em conta
vinculada' na Ag6ncia do Banco do Brasil, do Municfpio, sob a denominagio de pMSC/Conv€nio
de Radiopatrulha e, receber varores depositados d titul; de doagdo por pessoas fisicas ou juridicas,
subvengio, emenda parlamentar, recursode outros conv€nios, que queiram contribuir com o servrgo
1: ru9i. patrulhamento, objeto deste Conv€nio, colocando a conta vinculada ao convdnio a
disposi96o dos possiveis doadores;

lll Realizar, a conta de suas dotagoes orgament6rias, as despesas necessiirias ao atendimento do
:9j"tr.d9 presente convcnio, por requisigao do comandante da organizagio policial Militar do
Municfpio' observadas as Diretrizes de A96o Administrativas do comindo deral da pMSCI

IV. Efetuar repasse financeiro ao Fundo de Melhoria da porfcia Miritar, cNpJ l l .925.994i0001-
07' nos casos de bens ou servigos de aquisigdo exclusiva da porfcia Miiitar ou po. 

"onu"nicn"iuadministrativa, a critdrio da prefeitura.

V. Prestagdo de Contas dos Recursos repassados, nos termos da legislagio vigente.

CLAUSULA TERCf,IRA _ DOS GESTORES

sao gestores do presente conv6nio, ofrefeito Municipar ou quem por ele designado e o Comandante
da Organizag6o Policial Militar do Municioio.

CLAUSULA QUARTA - DoS RECURSOS oRqAMENTARTOS

Asdespesas decorrentes do presente convdnio correrto por conta da dotagao orgament6ria especffica
da Prefeitura Municipal.

Pardgrafo 0nico - caso os varores repassados pela Concedente n6o sejam utilizados no m6s emexercfcio, o saldo restante sere acumurado e repasiado para o pr6ximo m6i, e assim, au""r.rnur"r,t".

CLAUSULA QUINTA. DOS BENS REMANESCENTES

5.1. Os bens patrimoniais (equipamentos e material permanente) adquiridos, produzidos etransformados ou construfdos com recursos oriundos da concedente, permanecerio sob a guarda eresponsabilidade do Convenente durante a vig€ncia deste instrumento.
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Testemunhas:

ANDR-E CARTAXO ESMERALDO
Coronel PM Diretor da DALF

Nome
CPF:

Nome:
CPF:
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5.2' Findo o convdnio, observado o fiel cumprimento do objeto nele proposto, os bens patrimoniais
acima referidos serio incorporados automaticamente ao patrim6nio do Convenente.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO f, VIGTNCIA

o presente convdnio teni validade por 5 (cinco) anos, contados da data de sua publicagdo no Diino
Oficial do Estado, podendo ser denunciado, a qualquer €poca, por mttuo acordo ou pelo ndo
cumprimento das obrigaq6es nele estabelecidas, independente de interpelag6o judicial, por escrito,
com anteced6ncia de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, para dirimir quaisquer dtividas ou controv6rsias resultantes
do presente conv€nio.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo junto com duas testemunhas. A
minuta do presente convdnio foi analisada pela Assessoria Juridica nos termos da Lei.

Florian6polis - SC, ...................de...........de............


