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LEI N° 3.780, DE 18 DE MAIO DE 2018.

Autoriza auxilio financeiro para o
CONSEPRO, com a finalidade de proceder
ações de segurança e dá outras providências.

o Prefeito Municipal de.São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a proceder auxílio financeiro para o
Conselho de Segurança Pública - CONSEPRO, com a finalidade de proceder ações conjuntas de
segurança pública no Município de São Sepé.

Art.20 O valor do auxilio financeiro por conta da parceria a ser firmada será de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), divididas em parcelas, sendo R$ 10.000,00 (dez mil Reais) em
até trinta (30) dias da publicação da lei, e mais oito (8) parcelas de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e
cinquenta Reais), mensais, a serem repassadas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da
competência.

Art. 3° O valor do auxilio financeiro, será utilizado na manutenção das ações na
área de segurança pública, na forma do plano de aplicação que acompanha a presente legislação, desta
fazendo parte.

Art. 4° O Consepro prestará contas do valor recebido, em até 60 (sessenta) dias
a contar do último repasse realizado.

Art. 5° A não prestação de contas ou a sua não aprovação por parte dos órgãos
responsáveis do Município, ensejará a devolução dos referidos recursos, e ainda, a suspensão de novos
repasses, enquanto não houver a regularização das pendências.

Art. 6° As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta da Operação
Especial 0.002 - Manutenção do Consepro, na classificação da despesa 3.3.50.41.99 _ Outras
Instituições Privadas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com dotação
~specífica e suficiente no orçamento.

Art. 7° O auxílio financeiro, de que trata a presente legislação, fica vinculada a
Lei Federal n? 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, em especial as da Lei 13.204/2015.

Art. 8°A presente lei, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de maio de 2018.
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