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Lei Nº 669/2013 
 

  
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR 
CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA – ASAV 
– INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO SÃO CANISIO 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 
 

 
                                    DARCI JOÃO FRIZON, Prefeito Municipal de BARRA 
BONITA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade aos incisos I e III do art.73º, e art.154 da Lei Orgânica Municipal de 11 
de dezembro de 1997; 
 

                        FAÇO SABER, a todos os habitantes do município de Barra 
Bonita, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a 
Associação Antonio Vieira- ASAV- Instituto de Assistência e Educação São Canísio, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estabelecida na Sede do Distrito 
de Sede Capela, Município de Itapiranga, estado de Santa Catarina, CNPJ nº 
92.959.006/0018-57, o que deverá ser estabelecido em instrumento próprio e 
adequado. 
§ 1º. O município se compromete a transferir até o dia 31 de julho  de cada ano em 
parcela única à Convenente instituição de Ensino a  importância equivalente ao 
custeio das despesas escolares, incluindo, alojamentos, alimentação, estágios, cursos 
adicionais, dentre outro necessários ao aprendizado do Curso Técnico de 
Agropecuária  dos alunos da  Associação Antonio Vieira- ASAV, que estejam 
devidamente cadastrados junto a Secretaria Municipal de Educação,  Cultura, Esporte 
e Turismo, desde tenham   residência e domicilio fixos no município de Barra Bonita- 
SC, operando-se a relação jurídica na forma de subvenção social à entidade referida 
no caput deste artigo. 
§ 2º. Para efeito de contabilização do valor a ser transferido, os alunos  referidos no 
parágrafo anterior deverão estar cadastrados até 30 de junho na Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, ocasião em que será exigido a 
apresentação de comprovante de  matrícula escolar na aludida instituição de ensino, 
além de um comprovante de residência. 
§3º. A instituição de ensino Convenente se compromete preferencialmente em 
destinar os estágios dos estudantes beneficiados pelo convênio em comento no 
perímetro do município de Barra Bonita. 

                                                                 
Art.2º. A subvenção de que trata a presente Lei, terá como finalidade precípua  a 
manutenção das atividades da entidade referida no caput do artigo 1º desta Lei, 
especialmente e com exclusividade  para  custear as despesas de alimentação, 
alojamento, manutenção  técnica e prática de estágios dos alunos cadastrados pela  
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo do município de Barra 
Bonita- SC, vedada à aplicação em finalidades estranhas, sob pena de revogação 
imediata do convênio e restituição dos valores ao erário municipal. 
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Art.3º. Para efeito de celebração e composição do Convênio, a instituição de ensino 
Convenente deverá apresentar ao município através de sua secretaria competente, o 
PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES, discriminado e circunstanciado, pelo qual 
estejam plenamente demonstradas a aplicação e a finalidade da verba.    
                                                          
Art.4º. Os recursos advindos do Convênio em comento serão objeto de Prestação de 
Contas discriminada, devendo ser apresentas ao município de Barra Bonita- SC, com 
o objetivo de ser apurado a boa e regular aplicação da verba e sendo acompanhados 
dos seguintes documentos: 
 

a) Ofício de encaminhamento ao Executivo Municipal; 
b) Demonstrativo do recebimento e aplicação dos recursos; 
c) Recibo de Depósito Bancário; 
d) Relação dos Cheques emitidos; 
e) Cópia dos Documentos comprobatórios das despesas realizadas; 
f) Extrato de conta corrente bancária, evidenciando a movimentação, e nela 

apresentando saldo zerado; 
g) Relação e identificação dos responsáveis pela aplicação dos recursos; 
h) Balancete Financeiro, contendo o valor recebido e os valores aplicados; 
i) Declaração assinada pelo Presidente e Tesoureiro da entidade de que os 

recursos foram aplicados dentro das finalidades especificadas na presente Lei. 
 
§ 1º. Na impossibilidade da apresentação dos documentos originais de despesas, será 
permitida a juntada de fotocópias autenticadas por autoridade mediante carimbo 
aposto. 

 
§ 2º.   A ausência de Prestação de Contas a que se refere o caput deste artigo, assim 
como a inobservância de suas finalidades especiais da verba correspondente, 
acarretará a revogação imediata do respectivo convênio, bem como a  devolução do 
valor integral transferido, atualizado monetariamente a favor do Erário  do município de 
Barra Bonita- SC. 
 
Art.5º. Naquilo que couber a aplicação dos recursos, a instituição de ensino 
Convenente  deverá observar e respeitar  os Princípios da Administração Pública, bem 
como as legislações infra constitucionais a eles relacionadas. 
. 
Art.6º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento 
municipal  vigente a cada exercício do município de Barra Bonita- SC. 
 
Art.7º.  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

                                 Prefeitura Municipal de Barra Bonita, 3  de junho de 2013. 
 
 
 

DARCI JOÃO FRIZON 
Prefeito Municipal 

 

 


