
                                                   LEI Nº 0655/2017 
DATA: 17 de Janeiro de 2017 
SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal de Santa Carmem a firmar 
Convênio de Cooperação e concede Auxilio 
Financeiro à ARCASCA – Associação de 
Radiodifusão Comunitária Artística e 
Cultural de Santa Carmem - MT, e dá outras 
providências. 

 
RODRIGO AUDREY FRANTZ, Prefeito Municipal de Santa 

Carmem, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
      

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal de Santa Carmem 
a celebrar Convênio de Cooperação com a ARCASCA – Associação de 
Radiodifusão Comunitária Artística e Cultural de Santa Carmem – MT, 
mantenedora da Rádio Vale do Azul, entidade sem fins lucrativos inscrita no 
CNPJ Nº 07.634.782/0001-60. 

 
§1º Fica a Administração Municipal autorizada a repassar auxilio 

financeiro na forma de apoio cultural nos termos do Artigo 18 da Lei Nº 
9.612/98, nos termos previstos nesta Lei, e em contrapartida a emissora 
divulgará audiências públicas, eventos cívicos, artísticos, culturais, 
educacionais, da saúde pública (campanhas de vacinação entre outras 
atividades), administrativos, esportivos, comunicados e outros de interesse 
desta municipalidade e da população, todos de acordo com a Administração 
Municipal e que sejam de caráter informativo à população. 
   

Art. 2º - O referido apoio cultural de que se refere esta Lei, está 
em consonância com o disposto no artigo 3º e seus incisos da Lei Nº 9.612/98 
e tem por finalidade colaborar com a manutenção da Rádio Comunitária FM 
Vale do Azul – 104,9 - da cidade de Santa Carmem – MT. 
   

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei 
correrão por conta de dotações especificas no orçamento do município e desde 
já fica autorizado à abertura de créditos adicionais especiais e suplementares 
no orçamento vigente. 
   

§ 1° - As despesas desta Lei serão empenhadas na seguinte 
dotação orçamentária:  



02.02001.04.122.0002.2001.3.3.90.39.00.00 Fonte 1000 – Outros 
serviços de Pessoa Jurídica. 

§ 2° - A Entidade receptora deverá aplicar os recursos 
provenientes do Convênio em despesas de sua manutenção e/ou investimento. 

 
Art.4º O município fica autorizado a repassar mensalmente o montante 

de R$ 2.300,00 (Dois mil e Trezentos Reais), a titulo de subvenção social. 
 

Art. 5º - O presente Convênio tem seu término no dia 31 de Dezembro 
de 2017, podendo ser renovado por igual período. 
 

Art.6º - Os efeitos desta Lei são retroativos a data de 02 de Janeiro de 
2017. 

 
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
ESTADO DE MATO GROSSO 
EM, 17 DE JANEIRO DE 2017. 

 
 

 
RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
          

 


