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AUTÓGRAFO Nº 04/2016 

 

Proposição : Projeto de Lei nº 01/2016 

Autoria : Executivo 

Assunto : Autoriza o Executivo a celebrar convênio com o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN objetivando a 

instalação, manutenção e funcionamento da Unidade de Atendimento de Trânsito 

de GUARÁ, vinculada a Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN de 

GUARÁ. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, 

no uso das suas atribuições legais; 

 

APROVA: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênio com o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN 

objetivando a instalação, manutenção e funcionamento da Unidade de 

Atendimento de Trânsito de GUARÁ, vinculada a Circunscrição Regional de 

Trânsito – CIRETRAN de GUARÁ. 

 

Art. 2º. O Convênio terá por objeto a prestação de serviços de 

trânsito à população do Município, mediante cooperação técnica, material e 

operacional, com vista à instalação, manutenção e funcionamento da unidade 

descentralizada do DETRAN-SP, inclusive a cessão de imóvel e cessão de 

servidores, em consonância com o Plano de Trabalho e Convênio que são partes 

integrantes desta Lei. 

 

Art. 3º. A duração do presente convênio é de 5 (cinco) anos, a 

contar a data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período, 

sucessivamente de acordo com os interesses dos conveniados, mediante 

celebração de novo instrumento contratual. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta de dotação próprias consignadas em orçamentos, 

suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal/SP, 08 de março de 2016. 
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