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Lei nº 722/2006 
 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral  e dá 
outras providências. 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de mútua 

colaboração com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral).  

Art. 2º O conveniado se compromete a ceder funcionários de seu quadro próprio ao Juiz 

Eleitoral, em número suficiente para atendimento dos serviços. Esta avaliação deverá ser feita de 

comum acordo entre o Juiz Eleitoral e o Prefeito Municipal. 

Art. 3º O conveniado se compromete a prestar auxilio aos serviços de limpeza do Cartório, 

mediante a cadência de funcionário, com a assiduidade a ser estabelecida entre as partes. Ao 

Cartório, caberá o fornecimento do material de limpeza necessário ao desempenho das atividades. 

Art. 4º Em anos de eleições, serão colocados pelo CONVENIADO, á disposição do 

CONVENENTE, viaturas e combustível, destinados ao atendimento dos serviços eleitorais, em 

número a ser acertado entre o Prefeito Municipal e o Juiz Eleitoral, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da data das eleições. 

Art. 5º Durante as eleições e a apuração de votos haverá, por parte do CONVENIADO, a 

prestação de auxilio destinado à alimentação das pessoas requisitadas e nomeadas para prestar 

serviços à Zona Eleitoral, cujas necessidades financeiras deverão ser previstas com a antecedência de 

30 (trinta) dias da data das eleições. 
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Art. 6º Todo e qualquer auxilio será suportado pelos municípios conveniados que integram a 

Comarca, proporcionalmente ao seu eleitorado, e será administrado pelo Executivo Municipal 

relativamente ao seu recebimento, uso, liquidação das despesas, pagamento e prestação de contas. 

Art. 7º As despesas referentes a este Convênio correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

02- Gabinete do Prefeito 

02.01- Gabinete do Prefeito 

04.122.0002- Administração 

2.003.000- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 

3.3.9.0.39.99.0000000- Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, e terá validade até 31 de dezembro de 2006. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e seis.  
 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 


