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LEI LEGISLATIVA N.º 1710/2022

 
OBRIGA A IDENTIFICAÇÃO COM O
D I Z E R  “ A  S E R V I Ç O  D A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTÔNIO CARLOS” EM VEÍCULOS,
CAMINHÕES,  MÁQUINAS E
SIMILARES NAQUELES LOCADOS
E/OU TERCEIRIZADOS PELO
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
 
 

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais faz saber a
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte
Lei:
 
               Art. 1º Fica obrigado a identificação dos veículos utilitários e máquinas, que forem
prestadoras de serviços para o Município de Antônio Carlos-SC com o seguinte dizer: “A
SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS”, independentemente da
secretaria destinada.  
 
        Art. 2º A determinação ora mencionada se aplica à qualquer tipo de contratação de serviço,
locação e/ou terceirização de caminhões, caçambas, máquinas, tratores e veículos, em todas as
suas possibilidades de discriminação pormenorizadas, a obrigatoriedade de constar como uma
necessidade a ser cumprida integralmente pela(s) contratada(s) no respectivo instrumento
convocatório ou em sua referência.
 
             Art. 3º Admite-se como meios de identificação adesivos e/ou ímãs magnéticos a serem
afixados em local visível de ambos os lados, com dimensão mínima de 30 cm x 40 cm, com
fundo branco, letras na cor preta e o brasão do Município no centro superior.
 
              Art. 4º Para a(s) contratada(s) iniciar(em) com a execução dos serviços será
imprescindível a instalação por seu ônus, de um horímetro em cada veículo contratado e
posterior apresentação dos registros efetuados.
 
           Art. 5º A fiscalização será de responsabilidade das secretárias municipais, os quais
deverão confrontar os relatórios produzidos pela contratada com as suas autorizações e
dirimirem quaisquer dúvidas pertinentes à esse assunto.
                Art. 6º Além da emissão de nota fiscal devidamente certificada, as exigências valerão
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como condição para que a Administração Pública realize o pagamento.
 
                Art. 7º As despesas decorrentes do presente projeto correrá por conta das Empresas
prestadoras dos serviços ao Município, devidamente especificados no Edital de Licitação
 
                Art. 8º Todas as demais disposições de controle e fiscalização permanecerão válidas,
admitindo-se progressão de melhorias.
 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Antônio Carlos, 17 de maio de 2022.

Geraldo Pauli
Prefeito Municipal


