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Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

LEI Nº 825/2010   de  21 de maio  de 2010. 
 
 

“AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA 
DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO,  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SC E A  POLÍCIA 
MILITAR DE SANTA CATARINA” 

 
   JAIRO CASARA, Prefeito de Vargem Bonita(SC), no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga da presente LEI:  
 
                                   Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a firmar  convênio   com a  Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa do Cidadão, Departamento Estadual de   Trânsito – DETRAN/SC e a Polícia 
Militar de Santa Catarina,    objetivando   estabelecer uma ação conjunta  visando à 
engenharia de tráfego e de campo, sinalização e fiscalização de trânsito, aplicação 
de medidas administrativas e de penalidades por infração de trânsito e sua 
respectiva arrecadação e destinação de multas, o adequado controle da utilização 
das vias públicas, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga, nos limites terrestres do município de Vargem Bonita(SC),  na 
conformidade da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 
 
                                  Art. 2º.  O Município cumprirá, na medida do possível, as 
atribuições constantes da CLÁUSULA SEGUNDA, do  convênio. 
 
                                  Art. 3º.  A vigência do presente convênio é de 5(cinco) 
anos, podendo ser rescindido a qualquer momento desde que  notificada a outra 
parte com antecedência mínima de 90(noventa) dias. 
 
                                  Art. 4º. As despesas para o cumprimento da presente Lei 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
                                  Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Vargem Bonita, 21 de maio de 2010. 
 

 
JAIRO CASARA 

Prefeito 
Registrada e publicada nesta Secretaria em 21/05/2010. 

 
 

JOSÉ RICARDO SELL 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 
 


