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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DAS MISSOES
Av. 20 de Março, sjn»

Fone/Fax (055) 742-3361
CEP 98.325-000 - SÃO JOSÉ DAS MISSOES -:- R8.

Declaro cru(; o pcesent« Itto 101 ?,ublwato no mu.-
raZ Qo Prédio- da Preleritua, no IOMl de cost'll.me

na ãata de: ..~t...I.~.~ L3r até a data de

4--1~+~.1..J~_, _LEI MUNICIPAL NQ. 211

"AUTORIZA A CELEBRAÇItO DE CONVENIO COM O "TRE"
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São José das
Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no arte 65, IV, da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte,

LEI:

Art. lº - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cele -
,

brar convênio para a Prestação de Mútua Colaboração com o Tribunal .Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, estabelecendo cedência de pessoal, transporte
de representantes da Justiça Eleitoral, cedência de carro, recursos, alimenta-
ção necessário à realização de eleições.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas
por dotação orçamentária própria constante do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE S1\O JOSE DAS MISSmS, AOS 27
DE JUNHO DE 1997.
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CARLOS FERNANDES PICOLOTTO

PREFEITO MUNICIPAL

REGIST'~7E~UB UE-SE:
(ÚtZL .VALMIR ANTONI DEON

Seco Mun. de Administração

GESTÃO 1997/2°9° - Governando com 11 Comullidade



"~ONVÊNI0 PARL\ A PRESTAÇÃO DE ~1UTUA COLABORAÇAO ENTRE A
JUSTIÇA ELEITORAL E A PREFEITURA. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
--:~ISSÕES, RS. _
r- CONVÊNIO PARA A PRESTAÇAo DE MUTUA COLABO~<\ÇAO
~Iue fazem, entre si, com base nos atos constantes da Lei Municipal 211197_de u~ lado, o
~TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, Órgão do
~oder Judiciário Federal, sediado nesta Capital, rua Duque de Caxias, 350, coe I MF n°
r-<)0509018/0019-42, doravante deno minado CONVENENTE, neste ato representado por
r->leu Presidente Desembargador CELESTE VICENTE ROV ANI, brasileiro, casado,
~nagistrado, Cle n" 007719450-00j Carteira de Identidade n" 6016840446, residente e
-----:iomiciliadona Rua Cel. Corte Réa.l, 443, nesta Capital, neste ato representado pelo
r--Doutor LUIZ l\tlENEGAT, Juiz Eleitoral, da 328 Zona Eleitoral e do outro lado a
~PREFElTURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS lVllSSÕES, RS por seu Prefeito
+Municipal CARLOS FERNANDES PICCOLOTTO, brasileiro, casado, ele n?
~t8977057000 Carteira de Identidade n? 9019852624, residente e domiciliado em São

TAC'P r1QC' 1\1f;CCÃi~<;! T~S: doravante denominada CO'N"FNIADA Ficam os convenientes....--....1V""'''''' ""' •••....., J.t'.I..t.,1LJVV,"" J..,"-,l.J, "" lUl'U.1." U.l.1 u.." .L.J .

~sujeitos às normas prevista na Lei 8666/93, no que couber, ainda, às cláusulas firmadas
",t'I.esteinstrumento,

CL.ÁUSULA 18
- DO OB..TETO:

o presente convênio de Prestação Mútua Colaboração é firmado mediante
~as seguintes Cláusulas e condições que as partes aceitam, ratificam e outorgam:

»<, O presente convênio tem por objetivo a prestação pela CONVENIADA do
~ auxílio aos Cartórios Eleitorais do interior do Estado. visando a possibilitar o
~f[Jncionamento do Cartório Eleitoral e a realização das eleiçoes, conforme segue:

. . _ .••.• _ _ ••• .•.• _. ~ _ _ __ .~_ __ • _. . _, ':l:' __ •

a) A Prefeitura Municinal de SAO JOSE DAS l\tllSSOES, se compromete.'.1. , .;.
___ .r , .. ..c.._.~_~_._! ..:_ .1_ •. " __ ... J .. _ n .. ! ....~ T__ ~__ 1-:"1_.~L_ .• _l _. .-'. ._. _.__ J::<I._~_._.L._ .__ . _

~a ceuer umcionano ce seu ,<uaoro r'ropno ao JUIZO rueuorar, em numero suucierue para o
~atendimento dos serviços, Esta avaliação deverá ser feita de comum acordo entre o Juiz
»<; Eleitoral e o Prefeito Municipal ou seu representante legal,

b) Em anos de Eleição serão colocados pela Prefeitura Municipal, à
.r>;

disnosicão do Juízo Eleitoral, viaturas e combustível destinados ao atendimento dos
r">; .L :r .-

_. .:. __ o •• 1.: ..•..•.. _7_ .•. ._.L r c .__ :_ .__{,.:. 1_ 01"\ .••: ...1 •. ..1 .• 4.0_ ..1 __ 1_: .• ~ .•

rr-; serviços eieuorais, em anreceoencra minnna UC .)V mas ua caia na eieiçao.

c) Durante a Eleição e a apuração dos votos haverá, por Parte da Prefeitura
.Municipal, a prestação de auxílio financeiro destinado a alimentação das pessoas

, ~ requisitadas e nomeadas para prestar serviços à Zona Eleitoral, cujas necessidades
»--: financeiras deverão ser previstas com antecedência mínima de 30 dias da data da eleição,
---.. d) O auxílio será suportado pelas Prefeituras conveniadas que integram a::~~?6~iproporcionalmente ao seu eleitorado, e será administrado pelo Executi~

<. ~)~;3,J<;~;/J/ j
~~- ·t::;~7;;"6:>;.-' .JU~TIÇA I';T.EJTPHAL ~--~~-~~~~- ~~......_ ..._-~ ..~....- ..~.-'".~_.~ ..._...-.- __ . . ._~~J
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- Municipal relativamente ao seu recebimento, uso liquidação da despesa, pagamento e
prestação de contas.

CLÁUSUlA 2 - DA DESPESA:

o presente convênio será executado sem ônus para a Justiça Eleitoral,

Par. 10 - AI) despesas do TREIRS, com o estipulado na cláusula terceira,
~ correrão à conta do elemento 349039 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

Par. 2° - O orçamento do Município contará dotação para atender as
~ rJCssoas de responsabilidade da Prefeitura, decorrentes da execução deste Convênio.

Par. 30 - Para o presente exercício, se necessário , será aberto crédito
~. suplementar.

CLÁUSULA 3 - PRAZO

O prazo de validade deste Convênio vigorará a partir de sua aprovação pela
r">: Câmara de Vereadores, até dezembro! 2000

, ~
!

CLÁUSULA 4 - PUBLICAÇÃO::~
i

~~ O extrato do presente Convênio será publicado de acordo com a forma
, '" usual de publicação dos atos da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial da União. Neste
i,----.. ltimo caso, a despesa será de obrigação do TREIRS.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas,
firmam o presente Convênio, o CONVENENTE E CONVENIADA, na presença de duas
testemunhas.

ir--
;

I

I
paln~ •.ra das Missões, 04 de Julho de 1.997.
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LUf 0/, ENEGAT,Ç{{EF~~O -J- , QkSI~.íT
Juiz E citoral. SÃO JOSÉ DAS MISSÕES.

ENDEREÇO:
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