
LEI Nº 1014/2021.

(Origem do Projeto de Lei nº 004/2021)

CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL/CULTURAL

A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito Municipal  de Campo do Tenente,

Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a conceder Subvenção

Social a  ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE CAMPO DO TENENTE,

com sede a BR 116, Km 197, s/n, Retiro Bonito, Campo do Tenente – PR,

inscrita  no  CNPJ  sob  nº  07.853.323/0001-77,  o  valor  global  de  99.000,00

(noventa e nove mil reais) a serem repassados em 11 parcelas de R$ 9.000,00

(nove mil reais). Emenda Modificativa nº 003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

Art. 2° Os valores tratados nesta Lei serão repassados até o dia 10 dos meses

subsequentes, sendo a última prestação repassada até o dia 31 de dezembro

de 2021.

Art. 3°  A Entidade subvencionada deverá apresentar ao Executivo Municipal,

até 31 de dezembro de 2021, prestação de contas da aplicação da totalidade

dos recursos recebidos.

Art.  4° Os recursos repassados deverão ser  utilizados exclusivamente para

atendimento  dos  fins  da  associação,  especialmente  nas  necessidades  dos

universitários  e  dos  alunos  de  cursos  técnicos  e  profissionalizantes  do

Município no transporte para instituições de educação. Emenda Modificativa nº

003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

Art.  5º Caso  os  recursos  venham  a  ser  aplicados  na  disponibilização  de

transporte aos universitários e aos alunos de cursos técnicos e 



 profissionalizantes,  a  aplicação  fica  condicionada  aos  seguintes  critérios:

Emenda Modificativa nº 003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

I – Emenda Supressiva nº 002/2021 – Autoria Poder Legislativo.

II – O transporte deverá ocorrer de segunda-feira a sábado;

III – A disponibilização do transporte deverá ocorrer integralmente gratuita aos

universitários  e  aos  alunos  de  cursos  técnicos  e  profissionalizantes,  sem

prejuízo  da  cobrança  de  valores  associativos  pela  subvencionada.  Emenda

Modificativa nº 003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

IV –  Os universitários  e os  alunos de cursos técnicos e  profissionalizantes

usuários  deverão  ter  seguro  de  vida,  incluindo  proteção  contra  sinistros  e

assistência médico-hospitalar em relação ao transporte.  Emenda Modificativa

nº 003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

V – A subvenção somente será repassada com a comprovação mensal  de

manutenção das aulas presenciais nas instituições de ensino de destino dos

alunos beneficiados.

VI – Os veículos disponibilizados deverão comportar os universitários e alunos

de cursos técnicos e profissionalizantes beneficiados de forma segura,  com

assentos  individuais  e  cinto  de  segurança,  incluindo  a  suplementação  do

transporte  com  veículo  adicional,  caso  necessário.  Emenda  Modificativa  nº

003/2021 – Autoria Poder Legislativo.

Art.  6º  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  serão  suportadas  pelo

orçamento vigente.

Art.  7º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1° de fevereiro de 2021.

                         Campo do Tenente, (PR), 22 de março de 2021.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência, Registre-se e Publique-se.






