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LEI Nº 1.053, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

 
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC A ADQUIRIR 01 
(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA, E ESTABELECE 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte: 

 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, 

autorizado a adquirir 01 (um) veículo automotor 0 KM (zero quilômetro), tipo sedan, 05 (cinco) 
portas, com recursos próprios do Município, a ser utilizado pela Câmara de Vereadores de 
Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
§ 1º O bem móvel de que trata o caput será destinado, exclusivamente, ao serviço 

público municipal, para atendimento das necessidades institucionais de transporte da Câmara 
de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, sendo classificado como veículo de 
representação oficial e de serviço. 

 
§ 2º A aquisição do bem móvel de que trata o caput deverá observar, obrigatoriamente, a 

realização dos procedimentos previstos na Lei n° 8.666/1993 ou na Lei nº 10.520/2002, ou, 
então, na Lei nº 14.133/2021, bem como as regras contidas na Lei Orgânica Municipal. 

 
§ 3º O bem móvel a ser adquirido nos termos desta Lei será incorporado ao patrimônio do 

Município de Balneário Arroio do Silva/SC. 
 
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, 

autorizado a celebrar Termo de Cessão de Uso do bem móvel a ser adquirido nos termos do 
artigo 1º desta Lei, com a Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.640.637/0001-05, com sede sito 
à Avenida Cantuário dos Santos Vieira, nº 218, Centro, Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
Art. 3º O Termo de Cessão de Uso será celebrado de acordo com a Minuta constante do 

Anexo Único, que acompanha e integra a presente Lei. 
 
§ 1º A Cessão de Uso terá vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura 

do respectivo Termo de Cessão de Uso, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a 
firmar Termos Aditivos que tenham por objeto prorrogações, adequações e ajustes, 
direcionados para a consecução de suas finalidades; 

 
§ 2º Durante a vigência do Termo de Cessão de Uso, a Câmara de Vereadores de 

Balneário Arroio do Silva/SC fluirá plenamente do uso do bem móvel, sendo responsável pela 
sua guarda, manutenção, abastecimento, seguros, demais despesas veiculares e multas, 
respondendo, igualmente, por todos os encargos, despesas, responsabilidades civis, criminais, 
administrativas e tributárias que venham a incidir sobre o veículo cedido, ainda que lançados 
em nome do Município de Balneário Arroio do Silva. 

 
Art. 4º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a realizar as alterações e ajustes 

em decorrência desta Lei, nos instrumentos de planejamento, o Plano Plurianual - PPA, a Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, vigentes e aplicáveis, 
para as inclusões e/ou alterações das despesas, projetos e programas previstos, observando-
se para esse fim, o disposto nos artigos 40 a 43, da Lei nº 4.320/1964, através de Decreto. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias do Orçamento Geral do Município de Balneário Arroio do Silva, 
suplementadas, se necessário, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
observando-se para este fim, o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/1964. 

 
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir os atos 

necessários para estabelecer normas complementares à execução da presente Lei e às 
regulamentações necessárias. 

 
Art. 7º Fica o Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC 

autorizado a expedir os atos de regulamentação de uso do veículo cedido. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 03 de dezembro de 2021. 

 
 
 

EVANDRO SCAINI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 03 

de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

WILKER CORREA MACIEL 
Secretário de Administração e Finanças 


