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LEI MUNICIPAL N. 1101/2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 

 

 

 

“AUTORIZA FIRMAR ACORDO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE GUATAMBU/SC E A 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE CHAPECÓ - ACIC, 

OBJETIVANDO A 

OPERACIONALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE AUXILIO 

ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. ” 

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, nos termos da Lei 

Municipal nº 1096/19, de 15 de março de 2019, faz saber a todos os 

habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei, 

  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Acordo de 

Cooperação com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CHAPECÓ - ACIC, com sede na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 1748-N, 

Centro, CEP 89.805-000, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.312.215/0001-75, tendo como objetivo a 

conjunção de esforços entre os partícipes para a operacionalização do 

fornecimento de Auxilio Alimentação, através da exclusiva emissão, 

utilização e administração de cartões magnéticos, denominado ÚTIL 

ALIMENTAÇÃO, apto a receber crédito em dinheiro correspondente a carga 

dos cartões a ser concedido mensalmente aos Servidores Públicos 

Municipais e conselheiros tutelares em atividade do Município de 

Guatambu, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Municipal nº 1096, 

de 15 de março de 2019. 
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§ 1º Fica vinculada ao Acordo de Cooperação, na condição de 

emissora e administradora do cartão magnético UTIL ALIMENTAÇÃO, a 

FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ: 78.354.636/0001-29, entidade sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Crispim Mira nº 319, Centro, Florianópolis-SC. 

 

§ 2º Fica estendida a operacionalização da concessão do Auxílio 

Alimentação através da utilização do Cartão UTIL ALIMENTAÇÃO, na forma 

prevista no caput do presente artigo observada a respectiva disponibilidade 

orçamentária e financeira: 

I – Ao Poder Executivo; 
II - Ao Poder Legislativo. 

 

Art. 2º Todos os procedimentos descritos na presente Lei serão 

operacionalizados sem cobrança de quaisquer taxas ou valores do Município 

de Guatambu/SC, ficando, portanto, estabelecido custo zero para o 

Município. 

§ 1º A fatura mensal será correspondente ao crédito a ser 

carregado no cartão UTIL ALIMENTAÇÃO para cada servidor e/ou 

conselheiro tutelar; 

       § 2º A segunda via do cartão, em caso de roubo ou perda, não terá 

custo para o Município de Guatambu/SC; 

       § 3º O valor indicado no § 1º do presente artigo poderá ser 

atualizado mediante prévio comunicado feito pelo Município de 

Guatambu/SC, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e sua 

validade dependerá da edição de aditivo deste Acordo. 

§ 4º A título de Adesão o servidor ou conselheiro tutelar deverá se 

direcionar ao Departamento de Recursos Humanos do município de 

Guatambu/SC para a retirada do cartão e assinatura do termo de 

recebimento do mesmo. 

 

       Art. 3º O Cartão UTIL ALIMENTAÇÃO fica vinculado ao disposto 

na Lei Municipal nº 1096, de 15 de março de 2019 e eventuais alterações 

posteriores. 
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Art. 4º O Acordo de Cooperação previsto na presente Lei terá 

vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. 

       Parágrafo único. O prazo previsto no presente artigo poderá ser 

prorrogado por sucessivos períodos a critério das partes, até o limite de 60 

(sessenta) meses, através de termos aditivos. 

 

       Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias específicas do orçamento 

vigente. 

       Art. 6º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Guatambu – SC, 06 de maio de 2019. 

 

 

 

                                                       Luiz Clóvis Dal Piva 
                            Prefeito Municipal 


