
LEI No 1056/2020
(Gabinetê do Prefeito)

"Autortza o município a celebrar Termo de

Fomento com a Associaçâo Universitária

dos Estudantes cre Tio Hugo - AUEÍH e dá

outras providencias."

GILSO PAZ, Prefeito Municipal de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do

Sul, no uso de suas atribuiÉês legais que lhe são gonferidas;

Fago sabêr ã todos que a Câmara Municipâl de Vêrêadores aprovou e

eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 10. Fica o Podêr Éxecutivo Municipal autorizado a celebrar termo de

fomênto com a AUETH (Associaçáo Univêrsitária dos Estudantes de Tio Hugo),

entidade sem Íns lucrativos, inscÍita no CNPJ no 04.518.35210001-94, pa.a a

concessão de auxilio Ílnancsiro, com a Ínalidade dê auxiliar a entidade com um

valor mênsal que subsidiará as suas despêsas, principalmente com vistas ao

transportê dos universitários e outros alunos, até o local do respectivo curso.

Art. 20. O Termo dê Fomênto abrangerá todos os universitários

residentes no município, assim como os demais âlunos, que não estiverem êm

nível de graduação, mas que necessitarem de lransporte diário até o campus

e/ou locâl do respectivo curso.

Art. 3". Para atender o objeto do presentê te[mo, Íica o poder Executivo

autorizado a repassar a entidadê o valor de R$ 81.'100,00 (oitenta e um mil e

cem reais), pagos em 0B (oito) pãícelas sucessivas, de até R$ 10.137,50 (dez

mil cento e trinta e sete íeis com cinquenta cêntâvos) cada parcêla, entre os

mesês de março a outubro dê 2020.

Art. 4'. O detalhamênto do Têrmo, contendo dados cadastrais da

Entidade, a descrição do poeto, o cronograma de execuçâo, os indicâdores

quantitativos e quâlitâtivos, bêm como o plano de aplicação do recurso,

constam no Plano de Trabalho, apresêntado pela Associaçâo e de acordo com

a Lei Federal no 13.01912014 e suas alteraçôês e Decreto Municipal No

1.10612017, de 14 de agosto de 2017.
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Art. 5o. Fica estipulado que a AUETH, deverá apresentaÍ prestaÉo de

contas, mensâlmente, ao setor fazêndáío municipal, dos valorês recebidos de

cada mês, antecedendo o recebimênto de parcela subsequente, conforme

previsto no Termo dê Fomento que será flrmado.

ArL 60. As despesas deconenles da presente lei correrão por conta da

seguintê dotação orçamêntária:

Órgão: 04 - Secretaria dâ Educaçáo, Cultura, EspoÍte e Lazeri

Unidade: 05 - Recursos Excedentes - Ensino Superior;

FunÉo: 12 - Educação;

SubÍunção: 364 - Ensino Superior:

Programe: 00103 - Apoiando a Formação Profissional;

Atividade: 2016 - Auxílio ao transporte dede Alunos do Ensino Superior,

Elemento: 33.50.43.00.000 - Subvênções Sociais.

Valor: RS 81.100,00

Art, 70, O Podêr Executivo Municipal realizârá o monitoramento e a
aváliaçâo do cumprimento do estabelêcido no Termo dê Fomênto que será

firmado posteriomente, através de procedimentos de Íiscalização, por meio do

Gestor e da Comissão dê Monitorâmento e Avaliação, conÍorme estabelecido

pela Lêi 13.019/2014 ê Decrêto Municipal 1.106, de 14 de agosto de 2017.

AÊ 8'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do P l, em 12 dqmarço de 2020.

REGISTRE.SE E PUBLI -sE.

PAULO CÉSAR PEREIRA
SêcÍetaÍio Municipal dê AdministEção,
Planeiamento ê Finanças


