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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
fERRA DO ARTESANATO~

LEI N° 85212015 DE 24 DE JUNHO DE 2015.

EMENTA; "AUTORJZA O PODER

EXECUTIVO MUN.lC!PAL A

CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À

SOCIEDADE DE A-AUGOS 00 BAIRRO
VISTA. ALEGRE - SAVA E DÁ

OUTRAS PROVHlÊNClAS" ~

EDNO FÉlIX PINTO, Prefeito Municipal de Patim, Estado de São

Paulo, FAZ. SABER que a C-âmara Murnetpaf aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte LEI:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder

Subvenção .Social, no valor .de R$ 1..500•.00 {num mU e ,quinhentos reais} mensais, no

exercício de 2015, na forma do íncíso I do § 3 o do art. 12 e do aft. 16 da lei Federal n°

4.32011964" à Sociedade- de Am!gos 00 Bairro Vista Alegre - SAVA entidade sem fins

lucrativos, inscrita no CNPJ sob n°. 07.633.800/0001-99, como forma de apoio cultural à

SAVApara viabilizar -oSef\Jiço de radiodifusãommunitáriB instalado 00 Mtmidpio.

Parágrafo Único. O recurso será aplicado exciusivamente em

despesas operacienais de- CU?tei& p-ara a- marlUtenção- 00s serviços de- radiodifusão em

Patim.

Art 2°. Em contrapartíoa, a entidade beneficiada contribuirá para a

melhona da quatidade de vida dos ddadãfls, através 00s serviços de ~ públ:ica

prestados pela rádio comunitária, de importante papel social na medida em que

funcionará como veicu!o informadOf aos munidpes, entre os quais B di'ru!gação de ações

de saúde, de educação, de assistência, de esporte, de cultura e, especialmente, de

cidadania às. pessoas; be!n como na. ~ de campanhas: ~; de cunho

social e informativo.
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Parágrafo único. Incluem-se nas divulgações de cidadania, as

informações relativas à publicidade dos atos l~ ações, programas e informações

sobre os serviços prestados emanados e desenvolvidos pelo Poder Executivo e seus

órgãos de Administração Pública e Poder LegisJalivo.

Art. 3°. O subsídio de que trata esta Lei será concedido referente ao

exerck.to de: 2015, mediante f~ estabefedda: em ~ a ser celebrado

entre as partes.

Art.4°. Para ter direito ao recebimento da subvenção a SAVA deverá

prestar contas ao MurncJpio das ~ realizadas, requisito obrigatório para

habilitar-se ao subsídio, bem como das despesas reahzadas com o subsídio.

Art~5°. Para acorrer às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder

Executivo Municipal arltorizada a ~ crémID adici<w..afespeciat no. ~ mooicipal

vigente, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com recursos oriundos da

redução de elementos de despesa, com a seguinte caracterização:
04.122.0002.200-2 - Manutenção do Gabinete e Dependências

3.3..9Q..39JlQ- Outros Ssviços de Tereeims - PessoaJurídica;

Parágrafo Único. As despesas de que trata o presente artigo ficam

incluídas nas prioridades do p~ 'PMianuai do pertodo 2014-2017 e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias do Exerclcio de 2015.

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

Potim, 24 de junho de 2015.

~~

E O FÉUX PiNTO
Prefeito Municipal
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TERMO DE CONVÊNIO

"CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE

SUBVENÇÃO SOCIAl. A TÍTUl.O DE

APOIO CULTURAL QUE ENTRE SI

CELEBR.4M O MUNlCÍPlO DE POTIM E

A SOCIEDADE DE AMIGOS DO

SAtRRO\nSTAALEGRE - SAVAJ'~

, Termo de convênio que entre si celebram, de um lado o Munidpio de Patim,

inscrito no CNPJ sob n°. 65J)42J~55/00o_1-2O' neste ato: representado poc seu Prefeito.
Municipal Sr. Edno Félix Pinto, portador do CPF: nO. 005.367.108-21, Carteira de

Identidade pt'. 19.71-8.007-BSSPlSP, brasílejfD, casado, f~ e dom~iado nesta

cidade, e de outro lado a Sociedade de Amigos do Bairro Vista Alegre - SAVA, inscrita no

CNPJ nO. 07.633.80010001-99, neste ato representada por seu Presidente- Dr. Elias

Florentino de Carvalho, portador do RG n° 3.978.652 e do CPF n° 537.589.948-53,

brasíleífo, casado, fesjrJeme 2 domHjJiadonesta 6daOO, de.f~~te autortmdos :peia lei

Municipal nO. 85212015, de 24 de junho de 201.5, conveniam mediante as seguintes

cláusulas:

CLÁUSULA P-RtMEtRA - 00 FUNDAMENTO

o presente .coovênio tem seu l-espectivn fundamento i7 f.snafidade na consecução do

objeto conveniado, descrito na Cláusula Segunda, constante deste instrumento, regendo-

se peia Lei Municipal, n° 85212015, de 24 de junho de 2015, leis Federais nos8.666l93 e

4.320/64 e peJas cláusuías a seguir expressas, defmidoras das obrigações,

responsablJktades das oartas_

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONVÊNIO

Constitur objeto deste Convênio, a concessão de subvenção rodaf a entidade acima ~

mencionada, a título de apoiocufturaf, visando à conjugação de esforços para~
manutenção de suas atividaâesde f"~ -~ para viabWzar o serviço-

comunitário de radiodifusão instalado no Munictpio, nas suas finalidades de divulgação de :;(,
ç/
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matérias e notícias de interesse da coletividade e das comunidades do Município, sendo

no custeio de suas despesas,

CLÁUSULA TERCEfRA

A mulo de contribuição financeira, para o atendimento dos objetivos deste OOflVênfo, o

MUNICíPIO repassará a CONVEN1ADA, subvenção sooial, no valor de R$ 1.500,00 (hum

mil e quinhentos reais) :mensais, referente ao -e)(~jcio de 2015.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE

A enHdadé eornFeflefite ~~

I - Manter suas finalidades de divulgação de matérias e notícias de interesse da

coleTIvidade e das romunjdades -doMurncipID, ~ para a melhon.a 00 ~Jdade

de vida dos cidadáos, através do serviço de utilidade pública prestado pela rádio

comunitária, de importante pape6 social na medida eal: que ítmciana oom6 \tciculo

ínformador aos munícipes, entre as quais a divulgação de ações de saúde, educação,

assistência,esporte, roltura e, ~te, ddadania às pessoes,bem corno na

divulgação de campanhas eoucatívas, de cunho social e informativo;

11- Utilizar os recursos fmanceims" bem como o r~ das apücações fIDanceiras,

exclusivamente no objetivo deste instrumento, nos termos da lei autorizativa, vedado o

seuemprego-emfinaüdade~ da~;
r">.

11I - Prestar comas dos valores recebidos, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS -RECURSOS -FtNANCEJROS

Parao cumpf~o 00 objeto00 presenterorwênro serão ut~jzadosrecursos prÓpr~DSdo

Município, previstos na seguinte dotação orçamentária:

Q4r122..~-~oo~e~

3~J~9D-39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ~uridica

CLÁUSULA SEXTA - DA fNEXECUÇÃO E AL TERAÇAo 00 CONVÊNIO 11:.
t - A CONVENfAOA reror.hece os direito-s da Admtn~stf:açãc. em casos d& reSCtS~

contratual ou alteração que são previstas na lei Fedeml8.666/93 e suas posteriores'

alterações.

Praça Migue~Corrêa dos Ouros, 10.1 - Centro - Potim - SP - CEP{jí. 25-000
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11 - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o

consentimento prévio do Município" mediante acordo escrito, obedecendo aos limites

legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para dirimlf quaisquer questões decorrentes da execução do presente Convênio, que não

possam ser dirimidos pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de

ApareeidalSP, com ey..pf$SB. f€núncia a quaiquer nutro, por mais pr~vllegiaoo que se

apresente.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Convênio com 02 (duas)

testemunhas, -em 02 (duas) vias de !gua! teor 'S forma sem emendas e enlremhas para

que produza seus jurídicos e Legais efeitos.

Potim, 24 de junho de 2015.

~
E FÉlIX PJNTO
Prefeito Municipal

!Y~~pJ- {I-.
OR. ElIAS FLORENTINO DE CARVALHO

Presidente da SAVA

TESTEMUNHAS:

2,~~~~~~ _

Heloisa Helena Leite
A"i.teate Têcnico

CPF: 210.930.428-90
Prefeitura Muaicipal de Potim
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POlim,

SOCIEDiA:QI~~~,
AMIGOS DO BAIRRO VIST~~G

Fundada em 17/07/2005. Reg. 348· CNP.J07.633.800/0001-
Av. Nossa Senhora Aparecida nO532 • Cep 12525-00

POTIM • SP

PROCURAÇÃO
PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

OUTORGANTE:
Sociedade de Amigos do Bairro Vista Alegre - SAVA, com sede na Avenida
'Nossa Senhora Aparecida nO 532, no bairro Vista Alegre, na cidade de Potim,
estado de São Paulo, CEP 12.525-000, inscrita no CNPJ/MF .sob o numero
07.633.800/0001-99, por seu representante legal abaixo assinado.

OUTORGADO: s
Luiz Mauro Pinto da Silva, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de
identidade RG nO30.633.082-9 e inscrito no CPF/MF sob o numero 758.132.467-
20, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora Aparecida n? 532-8, no
bairro Vista Alegre, na cidade de Potim, estado de São Paulo, CEP 12.525-000,
local que indica para receber avisos e intimações.

PODERES:
Os mais amplos poderes, para representar a Outorgante, em repartições
públicas Federais, Estaduais ou Municipais, firmar convênios, contratos,
propor parcerias, captar recursos, desenvolver campanhas, projetos e
programas de ação comunitária, podendo, ainda, receber ou dar quitação,
praticando todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Sede provisória: Avenida Nossa Senhora Aparecida n° 532 - Bairro Vista Alegre
Potim - São Paulo - CEP 12525-00

,.


