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LEI MUNICIPAL Nº. 521/2009 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR TERMO DE PARCERIA/CONVENIO COM 
ENTIDADE A SER CONVENIADA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou 
e eu, PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1° – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a 

repassar recursos financeiros para a entidade a ser conveniada, “Fundação Servir” 
inscrita no CNPJ sob o n. 00.832.550/0001-77, localizada na Rua H-9, s/n Setor 
Industrial, Alta Floresta – MT. 

 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

acrescentar em seu Orçamento 2009, elemento de despesa na seguinte dotação 
orçamentária: 
 
Órgão 10: Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade Orçamentária: 027 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Função: 08 – Assistência Social 
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária 
Programa: 0012 – Inclusão Social 
Projeto/Atividade – 2032 – Atividades a Cargo Secretaria de Assistência Social 
Natureza Despesa: 
3350.43.00.00 Subvenções sociais R$ 2.500,00 
TOTAL GERAL R$ 2.500,00 
 

Art. 3° - O valor do Convênio a ser celebrado entre as 
partes para o repasse dos recursos financeiros será de R$ 2.500,00 (Dois Mil e 
quinhentos Reais) a ser financiado pelo Tesouro Municipal. 
 

§ primeiro – A liberação dos valores referidos no presente artigo, será feita 
na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, sendo que a primeira parcela 
será paga até o dia 31 de agosto de 2009, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2009. 

 
§ segundo – Os recursos financeiros de que dispõe este artigo serão 

destinados ao suprimento de despesas com a manutenção, o atendimento e a 
prestação de serviços em geral, na área da saúde, da cultura, da educação e das 
ciências, em beneficio dos munícipes de Paranaíta – MT. 
 

Art. 4° - A entidade favorecida por esta Lei deverá prestar 
contas a Administração Municipal até 30 dias após a liberação da última parcela. 
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§ primeiro – A prestação de contas, dos recursos recebidos, será 
apresentada ao Executivo Municipal, em duas vias e nos prazos previstos, instruída 
com os seguintes documentos: 

1. Oficio ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas; 
2. Balancete financeiro; 
3. Extrato Bancário; 
4. Xerocópias dos documentos suportes de despesa: 
5. Declarações de lançamento contábil, ratificando o ingresso dos valores, na 
receita orçamentária da entidade. 

 
§ segundo – A prestação de contas e demais documentos, que comprovem a 

boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão obrigatoriamente ser 
assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada. 
 

Art. 5° - Fica igualmente autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a proceder a readequação dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, 
LOA). E desde já incluso o elemento de despesa criado por esta Lei. 
 

Art. 6° - Para viabilização da presente Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a celebrar Convênios com entidades assistenciais, onde 
estão estabelecidas as competências de cada uma das partes. 
 

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas disposições em contrario. 
 

 Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 14 de agosto de 2009. 

 

 

   PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 
    Prefeito Municipal 


