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Lei N.o 1297, de 06 de junho de 2008. 

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de 
Auriflama, Estado de São Paulo, usando das atribuições Legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção 
social a Entidade: AMA - Associação de Amigos do Autista, inscrita no C.N.P.J. n° 
03.298.931/0001-06, estabelecida à Avenida da Saudade, n° 1801, na cidade de Araçatuba, 
Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.371,36 (um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e 
seis centavos), destinados à manutenção da entidade. 

Artigo 2.° - A entidade beneficiária celebrará Termo de Acordo Mútuo, 
conforme minuta constante do Anexo I desta Lei. 

Artigo 3° - Para fazer face às despesas da aplicação desta Lei, fica o 
Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, credito adicional especial no valor de R$ 
1.371,36 (um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos). 

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo "caput" deste artigo, será 
coberto com recursos a que alude o inciso IH o rágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal n° 
4320/64. \ 

Artigo 4°. - Fica o ecutivo \Municipal autorizado a proceder alterações 
na Lei nO 1064/05, de 22 de novembro te 2005 - P~ano Plurianual e Lei n° 1177/07, de 21 de 
junho de 2007 - Lei de Diretrizes Orçame'ntárias para 7008. 
.. A~~go 5° - Esta Ijei entra ef ~igor na data de sua publicação, revogadas 

as dISposIções em contrano. 1 ~ \ \ 
Prefeitura Municipal de quzo d~~~aos\06 de junho de 2008. 
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\ \ 
Luiz Antohio .eteira de Carvalho 

Cláudio Lisias da Silva 

Assessor Jurídico 
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ANEXO! 

MINUTA 

TERMO DE ACORDO MÚTUO que entre si celebram o Município de 
Guzolândia e a Entidade: AMA - Associação de Amigos do Autista, visando manutenção da 
entidade. 

Ao (s) _ dia (s) do mês de do ano de dois e sete, de um lado o 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, devidamente inscrito no C.N.P.J. (M.F.) sob n.o 45.746.112/0001-24, com sede na Av. 
Paschoal Guzzo, n.O 1.065, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, o senhor , portador do R.G. n.O e 
C.P.F. n.O , Brasileiro, residente e domiciliado , na cidade de Guzolândia ( 
SP ), devidamente autorizado pela Lei Municipal n.° __, de __ e nos termos do 
Decreto n.o __, de __I ,doravante denominado simplesmente "MUNICÍPIO" 
e, do outro lado, a entidade da , devidamente inscrita no C.N.P.J. n° 
____,. estabelecida à Rua , nesta cidade de (SP), 
neste ato representada pelo seu presidente, o (a) Senhor (a) 
_______________, portador (a) do R.G. n.o e do 
C.P.F. n.o , nacionalidade, estado civil, profissão, residência, 
doravante denominada simplesmente "ENTIDADE", é firmado o presente Termo de Acordo 
Mútuo, a ser regido pelas Cláusulas e Condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO 

O presente Termo de Acordo Mútuo tem por objetivo auxiliar na manutenção das 
atividades desenvolvidas pela "ENTIDADE", através do estabelecimento da Cooperação 
Técnica e Financeira, com o que serão promovidos: 

.~ 

I) o planejamento de critérios e metodologia de ação para o atendimento do usuário da 
entidade, conforme orientação básica do Departamento de Assistência Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

11. I Compete ao "MUNICíPIO" através do Departamento de Assistencial Social. 

a) assessorar tecnicamente, supervisionar e adequar critérios de orientação básica, de f 
acordo com as peculiaridades da entidade dentro do contexto do Município; .

, 

b) - colaborar com a entidade para, juntamente com outros organismos ou instituições, 
articular a implantação de medidas indicadas pela orientação básica. 

11. 2 - Compete ao "MUNICÍPIO" através do Departamento de Administração e 
Finanças: 
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a) promover a liberação dos recursos orçamentários consignados no orçamento vigente 
e a devida liberação financeira para fazer face à despesa decorrente deste Termo de Acordo 
Mútuo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 

liL 1 - Compete à "ENTIDADE": 

a) - aplicar no âmbito de suas atribuições aqui ajustadas, os recursos municipais 
alocados a disposições deste Termo de Acordo Mútuo, de forma a atender as suas peculiaridades; 

b) - aplicar os recursos municipais, dentro dos seguintes elementos: Aquisição de 
material de consumo, medicamentos, materiais e prestação de serviços médicos. 

c) - criar condições técnicas adequadas de trabalho, visando o bom padrão de atendimento 
ao seu usuário; 

d) - promover a dotação, em seu orçamento, dos recursos necessários à complementação 
da manutenção dos seus trabalhos junto aos usuários; 

e) - providenciar em tempo hábil, os documentos necessários à manutenção do presente 
Acordo Mútuo, de acordo com o prazo estabelecido pelo Departamento de Administração e 
Finanças. 

CLÁUSULA QUARTA: DO REPASSE 

o Governo do Município de Guzolândia, através do Setor de Tesouraria, procederá o 
repasse dos recursos financeiros, no valor 1.371,36 (um mil trezentos e setenta e um reais e trinta 
e seis centavos), através de depósito bancário. 

CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A "ENTIDADE" obrigar-se-á a prestar contas da aplicação das contribuições recebidas, 
impreterivelmente até o dia 31 de janeiro do ano subseqüente, devendo obedecer formas 
estabelecidas nas instruções pertinentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA SEXTA: DO INADIMPLEMENTO 

o inadimplemento das obrigações constantes deste Termo de Acordo Mútuo autorizará a 
sua denúncia por quaisquer das partes. O inadimplemento, por parte da "ENTIDADE", a 
obrigará a devolver à Fazenda Municipal, a totalidade da subvenção recebida, corrigida pelo 
IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Termo de Acordo Mútuo vigorará até 31/12/2008. t, 
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CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de j\uriflama '(SP), com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiad~ que seja, para dirimir as ~uestões .~ri\mdas deste Termo de Acordo Mútuo. 

PEW "MUNICIPIO": \ \.\\\\ \ 

Prefe,~uhiC.. ipal 

~I 
Assessor Jurídico 

PELA "ENTIDADE": 
/ 

Representante legal 

Testemunhas: 

1) - 2) -___________ 
Nome: Nome: 

,,'"''' 
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