
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais o p 	o.ino 

SAUNAS
d 

 

LEI 2.088, de 06 de Setembro de 2006. 

Autoriza 0 Poder Executivo a fazer 
repasse financeiro para a Associação 
da Muiher Salinense - AMUSA, para 
fins de custear o desenvolvirnento do 
Prograrna Educacional de Resistência 
as Drogas — PROERD, em parceria 
corn a PolIcia Militar do Estado de 
Minas Gerais e o MunicIpio de Salinas 
e contém outras providências. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, faco saber que a Câmara Municipal de Salinas no 
uso de suas atribui(;öes legais, aprovou e eu sanciono, prornulgo e mando publicar a 
seguinte el: 

Art. 1 0  - Fica autorizado repasse financeiro de R$ 4.096,10(quatro mu, noventa e seis 
reais e dez centavos) para a Associaco da Muiher Salinense - AMUSA. 

Art 20 - 0 repasse financeiro será aplicado conforme convênio firmado entre o Estado 
de Minas Gerais por intermédio da Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais, o 
MunicIpio de Salinas e a instituico interveniente a Associacão da Muiher Salinense - 
AM USA. 

§ 1 0  - 0 presente convênio tern por objetivo o estabelecimento de condiçóes de 
cooperacâo mttua entre os convenentes, visando a execucäo do Programa Educacional 
de Resistência as Drogas - PROERD. 

Parégrafo Unico - A Associacäo da Muiher Sailnense - AMUSA atuaré no convênio 
corno a instituicäo interveniente na captacào de recursos financeiros para o Programa 
Educacional de Resistência as Drogas - PROERD. 

Art 3 0  - Dentre outras obrigacöes que poderão ser assumidas pelas partes no âmbito 
das respectivas responsabilidades, compete: 
I - Ao MunicIpio: 
a) apolar por meio de repasse de recursos financeiros através da instituico 
interveniente para a cornpra de materials, conforme Piano de Trabaiho; 

b) estabelecer os contatos necessários a execuçào ou denáncia deste convênio, por 

melo dos seus prepostos; 
c) autorizar a aplicaçäo das aulas do Programa nos estabelecimentos de ensino da rede 
municipal do municIpio. 

II - A Policia Militar de Minas Gerais: 
a) aplicar e gerir os recursos repassados em conformidade corn Piano de Trabaiho [\S 

do convênio e em prol da seguranca pblica do MunicIpio de Salinas/MG; 
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b) planejar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar a aplicação do 
Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD, no MunicIpio de 
Salinas/MG, de acordo corn a legislacão vigente; 

c) apurar a responsabilidade pela aplicacão inadequada dos recursos aplicados no 
convênio; 

d) publicar o extrato do convênio no Diário Oficial (Minas Gerais); 
e) responsabilizar-se 	pelos recursos 	humanos, 	operacionais e dotaco 

orçarnentária próprios para a realizaco de palestras na area de Defesa Social, 
baseando-se no Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD; 

f) elaborar relatórios sobre atividades descritas acima. 

III - A Associaço da Mulher Salinense: 
a) captacäo de recursos da Prefeitura Municipal de Salinas, conforme valor 

previsto no Piano de Trabalho; 
b) Repasse ao Décimo Batalhäo da Policia Militar os recursos destinados a 

aplicaçäo do Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD; 
c) Prestaçâo de contas a Prefeitura Municipal de Salinas dos recursos recebidos e 

aplicacão na forma estabelecida do convênio. 

Art 40 - Para fazer face as despesas decorrentes do convênio, visando a execuçäo do 
Programa Educacional de Resistência as Drogas- PROERD, no presente exercIcio seré 
aberto Crédito Especial Suplementar e nos demais anos correrão por conta das 
dotacöes orcamentárias próprias. 

Art. 5 0  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, revogando-se as 
disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Salinas/MG, 06 de setembro de 2006. 

José Antonio Prates 
Prefeito Municipal 
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