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     Lei nº.  28/10  
     Em  18 de outubro de 2010. 
 

Autoriza assinatura de convênio tendo por objeto a assistência à 
infância e à juventude e dá outras providências. 

 
Augusto Donizetti Fajan, Prefeito do Município de 
Nova Aliança, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que me são conferidas por Lei. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

   Artigo 1º - O Executivo fica autorizado a firmar convênio com a 
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, entidade 
regularmente constituída, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública federal, 
com sede no Município de Jaci, CNPJ 53.221.255/0001-40, tendo por objeto a gestão 
e a ampliação dos serviços de assistência à infância e à juventude prestados pelo 
Município através da Escola Profissional de Serviço Social Nossa Senhora Aparecida, 
localizada na cidade de Nova Aliança,Rua Lourenço Pala, nº 276. 
 
   Artigo 2º - Caberá à entidade conveniada gerir as ações, os 
serviços e os projetos concentrados na referida, compreendendo de forma especial, 
dentre outros: 

a) o reforço escolar; 
 

b) a assistência psicológica; 
 

c) a prevenção contra drogas; 
 

d) a apreço à cidadania; 
 

e) a iniciação e aprimoramento na área da 
informática; 

 
f) o desenvolvimento artístico; 

 
g) o artesanato; 

 
h) as práticas esportivas em suas diversas 

modalidades. 
 
   § 1º - Caberá, ainda, à Associação conveniada fornecer, por sua 
conta, o pessoal qualificado para o desenvolvimento dos trabalhos referidos neste 
artigo, incluindo professores, técnicos e demais profissionais habilitados. 
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   § 2º – A consecução dos programas abrangidos por este artigo 
constitui o objeto comum das partes conveniadas. 
 
   Artigo 3º - Caberá à Prefeitura, com a utilização dos recursos 
materiais disponíveis e das dotações apropriadas às funções da referida escola: 
     I – fornecer: 
 

a) merenda escolar; 
 

b) material de expediente e outros bens de 
consumo pertinentes às ações, projetos e 
serviços concentrados na escola; 

 
c) material didático; 

 
d) material esportivo; 

 
e) material de limpeza; 

 
     II – Manter na escola, sob a direção da entidade 
conveniada, os servidores municipais necessários aos fins preconizados neste artigo. 
 
   Artigo 4º - A fim de atender à ampliação e aprimoramento das 
ações e serviços concentrados na escola, o Executivo fica autorizado a suplementar 
em até 40% (quarenta por cento), no corrente exercício, e em até 40% (quarenta por 
cento) no exercício de 2011, as dotações orçamentárias destinadas aos respectivos 
programas, projetos e atividades. 
 
   Artigo 5º - O convênio autorizado por esta lei poderá ser alterado 
por iniciativa do Executivo, a fim  de possibilitar a plena consecução de seus 
objetivos, desde que, no caso da criação de novas despesas, existam recursos 
orçamentários disponíveis. 
 
   Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP,  18 de outubro de 2010. 
 

____________________ 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
 

 

                               Registrado  e em seguida publicado na forma da Lei. 

 

Dermival Camargo 

              Chefe de Gabinete 


