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Município de Águas da Prata
(Estância Hidromineral)

CNPJ 44.831.733/0001-43 Inscrição Estadual: Isenta

DEZENA,

Estado de

LEI NO 2.251 DE 13 DE MARÇO DE 2017

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a União, por
intermédio do Juízo da 122" Zona Eleitoral"

CARLOS HENRIQUE FORTES

Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidrominerai),

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1° • Fica o Municlpio de Águas da Prata, por meio da Prefeitura

Municipal, autorizado a celebrar convênio com a União, por intermédio do Juízo da 122a

Zona Eleitoral, nos termos da minuta anexa, tendo como objetivo a disponibilização de

auxilio para instalação e funcionamentodo Cartório Eleitoral da 122' Zona Eieitoral da

Comarcade São João da BoaVista, da qual faz parteo Municipiode Águas da Prata.

Art. 2° ~As despesas decorrentes da execução desta lei, ocorrerão por conta

dos recursosda dotação02.02.01-041227001-3390.39.00.

Art. 3°- Esta lei entraem vigor na datade sua publicação.

Art 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Municipio de Águas da Prata - (EstãnciaHidromineral),aos treze dias do

mês de março de dois mil e dezessete.
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CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICfplO DE ÁGUAS DA
PRATA/SP E A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO
JUiZO DA 122' ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO
DA BOA VISTA -SP.

o Município de Águas da Prata, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o n.º 44.831.733/0001-43, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor SamueJ da Silva 8lnati, brasileiro, casado, contador, portador do RG 0.2

14.524.408!SSPjSP e C.P.F. nº 024953.268-97, residente e domiciliado à Rua Alíplo Almeida,
125, em Águas da Prata - 5,P., doravante denominado apenas MUNICíPIO, e a UNIÃO, neste
ato representada pelo Juiz de Direito Titular da 122~ Zona Eleitoral, Dr. Heitor Siqueira
Pinheiro, localizada na Rua R. Dilo Gianeli, 88 - Parque das Nações, São João da Boa Vista ~SP,
CEP 13870-574, doravante denominada simplesmente JUSTiÇA ElEITORAL, resolvem celebrar
o presente convênio de cooperação, nos termos das cláusulas seguintes:

cLÁUSULA 1- DO OBJETO

O presente convênio de Cooperação tem por objeto o auxílio ao Cartório Eleitoral da 122!
Zona Eleitoral localizada no Município de São João da Boa Vista - SP, ao qual pertence o
Município de Águas da Prata -SP, compreendendo: A instalação e manutenção de uma linha
telefônica a ser utilizada exclusivamente para as funções do Cartório Eleitoral, mantida pelo
Município de Águas da Prata - SP.

CLÁUSULA" - OAS ATRIBUiÇÕES E DEVERES DO MUNiCíPIO

Ao Município cabe a contratação e manutenção de uma linha telefônica, arcando com os
custos a ela inerentes.

CLÁUSULA 111- DAS ATRIBUiÇÕES E DEVERES DA JUSTiÇA ELEITORAL

Compete à JUSTIÇA ELEITORALutilizar a linha telefônica exclusivamente para as atividades da
Zona Eleitoral, enquanto necessária, restituindo-a ao Município quando cessar a necessidade
dos serviços.

Compete ainda à JUSTiÇA ELEITORAL utilizar a linha telefônica da forma mais eco nomica
possível, de forma a evitar que se onere excessivamente os cofres municipais.

Deverá a JUSTIÇA ElEITORAL prontamente efetuar todos os esclarecimentos, bem como
fornecer todos os dados solicitados pelo MUNICrPIO para o fiel cumprimento das condições
pactuadas.

CLÁUSULA IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente convênio correrão exclusivamente às expensas do
MUNICfplO, pela dotação orçamentária n.º 02.02.01~041227001-3390.39.00.

cLÁUSULA V - DO PRAZO DE VIGÉNCIA

O presente convênio terá vigência pelo prazo de OS (cinco) anos, contados de sua assinatura,
após o qual poderá ser celebrado novo convênio, desde que não modificado o objeto.



clÁUSULA VI- DO OBJETO

Este convênio poderá ser denunciado pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou
condições pactuadas, ou pela superveniência de norma legal ou ato administrativo que o torne
formal ou materialmente inexequíveJ, ou ainda, por ato unilateral mediante aviso prévio da
parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, respeitando.
se, em quaisquer casos, o prazo necessário para o cumprimento de atividades inadiáveis.

ClÁUSULA VII- DAS DISPOSiÇÕESFINAIS

Os entendimentos para a consecução do presente convênio far-se-ão por intermédio do MM.
Juiz Titular da respectiva Zona Eleitoral e poderá ser modificado por termo aditivo. Fica eleito o
Foro da Justiça Federal, da Seção Judiciária da cidade de São João da Boa Vista, neste Estado,
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as eventuais
questões oriundas e relativas a este convênio.

E, por estarem as partes de pleno acordo, aceitando todos os termos do convênio, firmam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas.

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2016.

Município de Águas da Prata
Samuel da Silva Binati- Prefeito Municipal

Justiça Eleitoral
Dr. Heitor Siqueira Pinheiro

Testemunhas:

Dario Batista Oliveira da Silva
R.G. n2 29.496.266-9
C,P.F. n2 30S.531.518-94

Domenico Cirqueira Costa
RG n.2 29.281.558.4 SSP{SP
CPF n.º 294.011.738-18
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