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 “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
para celebrar convênio com a Associação – 
Maresias Futebol Clube e a conceder auxílio 
financeiro.” 

 
 

 
 
 ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 
sanciona a seguinte lei: 
 
 

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a 
Associação Maresias Futebol Clube e a conceder a esta agremiação auxílio financeiro, 
com amparo no art. 116 da lei federal n º 8.666/93, e suas alterações. 

 
 
Artigo 2º- O auxílio financeiro a que se refere o artigo anterior é da ordem 

de R$ 179.474,59 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos). 

 
Artigo 3º- O objetivo do auxílio financeiro de que trata esta lei é a melhoria 

da estrutura física do patrimônio imobiliário do clube em questão, devendo ser 
aplicado em Despesas de Capital – Obras e Instalações, consistente na implantação de 
sistema de iluminação artificial, com a instalação de 6 postes metálicos, com 6 
refletores cada um, na praça de esportes do Maresias Futebol Clube, a fim de 
assegurar plena atividade esportiva e de lazer, no período noturno. 

 
Parágrafo único: Referido sistema de iluminação deverá atender às 

especificações técnicas do ABTN – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
Artigo 4º- A concessão do auxílio financeiro de que trata esta lei fica 

condicionada à apresentação de Plano de Trabalho de Aplicação, por parte da 
entidade destinatária desse recurso, a qual deverá ser previamente aprovada pelo 
Poder Executivo, precedentemente à celebração do correspondente convênio. 

 
Artigo 5º- O auxílio financeiro será depositado em conta bancária 

específica, em nome da entidade, que será comprovada ao Setor de Tesouraria do 
Município, por meio de extrato bancário, sem nenhuma movimentação. 
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Artigo 6º- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 

da dotação orçamentária 4.4.30.42 – auxílios – fonte 0001 – Recursos Próprios. 
 
Artigo 7º- Para atender as despesas com a execução desta lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir, se necessário, crédito especial no valor de R$ 179.474,59 
(cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove 
centavos). 

 
Parágrafo único: O crédito adicional de que trata este artigo será coberto 

com recursos proveniente se anulação parcial ou total de dotações do orçamento 
vigente. 

 
Artigo 8º- A entidade beneficiária do auxílio financeiro objeto desta lei 

deverá prestar contas dentro de 90 dias contados do término da obra. 
 
§ 1º - Por ocasião da prestação de contas, a entidade beneficiária deverá 

apresentar relatório descritivo de como foram alcançadas as ações enumeradas no 
Termo de Convênio e as metas visadas no Plano de Trabalho, do seguinte modo: 

 
I – Relatório das atividades desenvolvidas. 
 
II – Relatório fotográfico e relatório completo das obras executadas.  
 
III – Nota Fiscal das despesas efetivadas. 
 
Artigo 9º- O presente auxílio financeiro é incluído no PPA – Plano 

Plurianual (lei n º 2012/2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias n º 
2.134/2011. 

 
Artigo 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
São Sebastião,          13     de junho de 2012. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  
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