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LEI MUNICIPAL Nº 1406/2022.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com ao Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Nova Bandeirantes, para a Construção de Cozinha e Lavanderia do Sindicato, e dá outras
providências.

CÉSAR AUGUSTO PERIGO, Prefeito do Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com transferência de recursos
financeiros na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Nova Bandeirantes, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 01.938.762/0001-
04, com sede na Travessa São Félix do Araguaia, s/n, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT, Cep: 78.565-000.

Parágrafo único. A transferência de recursos financeiros a que se refere o caput será efetuada em 03 (três) parcelas,
em 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do Termo de Convênio, constante no Anexo I desta Lei.

Art. 2º O Termo de Convênio previsto nesta Lei deverá ser utilizado para a Construção da Cozinha e Lavanderia do
Sindicato.

Parágrafo único. A entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos no prazo de até 06 (seis)
meses após o seu recebimento total.

Art. 3º  O não cumprimento de qualquer condição prevista nesta Lei ou no Termo de Convênio e ainda a não
aprovação dos relatórios de prestação de contas, obrigará a entidade beneficiada a ressarcir integralmente aos
cofres públicos os valores recebidos, corrigidos pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, bem como
será a mesma considerada inadimplente e terá suspensa a concessão de novas modalidades de apoio, sem prejuízos
de outras medidas julgadas necessárias pelo Município de Nova Bandeirantes.

Parágrafo único.  A recusa ou omissão da beneficiária quanto ao ressarcimento de que trata o  caput, ensejará a
consequente inscrição do débito decorrente na dívida ativa do Município.

Art. 4º Os recursos do Município de Nova Bandeirantes/MT correrão por conta do orçamento vigente, na seguinte
dotação:

06. Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Amb., Tec. e Saneamento

001. Adm. do Gab. do Secretário Municipal de Agricultura e Saneamento

20. Agricultura

608. Promoção da Produção Agropecuária

0007. Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

1.230. Convênio com Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de N. Band.

4.4.50.43 – Auxílios

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, 16 de agosto de 2022
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CÉSAR AUGUSTO PERIGO

Prefeito Municipal


