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LEI Nº 258/2012, DE 08 DE MARÇO DE 2012. 
 

“DISPÕE SOBRE REPASSE FINANCEIRO PARA 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
E TÉCNICOS DE IPORANGA”. 

 

 
 ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São 

Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele promulga e sanciona 

a seguinte Lei; 
 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante os instrumentos 
apropriados, a repassar diretamente à ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E 
TÉCNICOS DE IPORANGA – A.E.U.T.I, inscrita no CNPJ nº 13.972.003/0001-39, com sede na Rua 
da Caixa d’água, 43, centro, CEP: 18330-000, Iporanga/SP, recursos financeiros no valor de R$ 
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para custeio de serviços de transporte de alunos 
matriculados em curso superior fora do município. 
   

Parágrafo Único - O percentual acima estará vinculado às condições econômicas 
financeiras, considerando prioritariamente os dispêndios obrigatórios com o Ensino 
Fundamental. 

 
Art. 2º - Cabe única e exclusivamente à Associação estabelecer os critérios de 

seleção e o número de vagas disponíveis para o transporte, em conformidade com seu Estatuto 
e demais diretrizes. 
 

Art. 3° A Associação encaminhará mensalmente à Prefeitura, prestação de contas 
do pagamento das despesas realizadas com o transporte, bem como, prestará outras 
informações quando solicitadas pelo Executivo ou pelo Legislativo Municipal. 

 
Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias contempladas no orçamento vigente. 
 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em 
contrário, em especial a Lei Municipal nº 225/2011. 
 
 

Iporanga, em 08 de Março de 2012. 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 
 

ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 
Diretora do Dept. Administração 


