
LEI N.° 882/2021 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

ASSOCIAR-SE E CONTRIBUIR COM A UNIÃO 

NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

UNDIME/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Agnaldo Deresz, Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de 

Santa Catarina: 

FAÇO SABER a todos os habitantes do Município que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a associar-

se e contribuir anualmente com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação de Santa Catarina – UNDIME/SC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, com CNPJ sob nº 79.363.123/0001-47, entidade estadual de representação 

dos dirigentes municipais de educação. 

 

Art. 2º A contribuição visa assegurar a integração do dirigente 

municipal de educação do Município de Barra Bonita com os dirigentes de educação do 

Estado de Santa Catarina em torno da educação pública municipal. 

Parágrafo único. A contribuição a que se refere o caput deste 

artigo está prevista do Estatuto Social da UNDIME/SC, o seu valor está vinculado com 

o número de habitantes do município. 

 

Art. 3º Verificado o inadimplemento dos objetivos sociais 

estatutários da Associação, deve o Poder Executivo imediatamente desligar o Município 

da entidade, suspendendo os pagamentos das contribuições sociais, taxas associativas, 

mensalidades e anuidades estabelecidas. 

Parágrafo único. Igual providência deverá ser tomada no caso de 

não prestação de contas por parte da Diretoria da Associação. 

 

Art. 4º Tanto o Poder Executivo Municipal, quanto o 

Legislativo, poderão exigir prestação de contas da entidade UNDIME/SC, para fins de 

repasse de informações aos órgãos competentes. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da associação correrão à conta 

do orçamento vigente, suplementado se necessário. 



Parágrafo único. O pagamento da contribuição/anuidade seguirá 

os ditames das leis complementares n. 101/2000 e n. 173/2020. 

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 24 de 

fevereiro de 2021. 

 

 

AGNALDO DERESZ 

Prefeito Municipal 

 


