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LEI No 1417/2021 
 

 

 

 

 
       
 

              A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos que assegura o 

Art.53 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

 

      Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR, autorizado a firmar convênio nos termos da legislação vigente, em especial da Lei nº 

13.019 de 31/072014, Lei nº 8.666 de 21/ 06/1993, Lei nº 101/2000 e a Lei Complementar 

173/2020, com a associação  Esportiva de Cruzeiro do Iguaçu – AECI, entidade sem fins lucrativos, 

inscrita no MF/CNPJ 42.460.430/0001-63, com sede à rua Luiz Constantino,683, sala 03, Centro 

Cruzeiro do Iguaçu – PR, declarada de utilidade pública  conforme Lei Municipal nº 1.404/2021. 

 

                                                                            Parágrafo Primeiro – O valor mensal máximo a título de 

contribuição a ser firmado no termo de convênio não poderá ultrapassar R$. 7.727,50 (sete mil 

setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e serão destinados exclusivamente ao 

pagamento de 01 (um) profissional de Educação Física, 01 (um) treinador e para aquisição de 

materiais esportivos, valor este que será corrigido anualmente pelo INPC.   

 
                                                             
      Parágrafo Segundo – O município exercerá por meio da 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte e Secretaria de Planejamento e Finanças à 

fiscalização da aplicação dos recursos repassados a Associação Esportiva de Cruzeiro do Iguaçu - 

AECI, no que diz respeito ao recebimento e aplicação dos recursos repassados, bem como, as 

demais obrigações que iram constar do Termo de Convênio a ser celebrado entre as partes. 
                                  

                                                           Art. 2º – A Associação Esportiva Cruzeiro do Iguaçu –

AECI, em contrapartida comporte-se a desenvolver treinamentos nas faixas etárias dos 05 (cinco) à 

17 (dezessete), ou seja, crianças, adolescente e jovens, na preparação física, técnica e pratica na 

modalidade de futebol, a fim de que possa representar o Município em competições intermunicipais.    

                                                                                                                     

                                                           Parágrafo Primeiro – Fica sob a inteira e exclusiva 

responsabilidade da AECI – o acolhimento dos interessados em qualquer de restrição, em praticar 

esporte, nas faixas etárias e modalidades descrita no caput deste artigo, bem como, a 

responsabilidade quanto à eventuais acidentes envolvendo atletas inscritos na escolinha, quer me 

trinos ou jogos.   

                                                           Parágrafo Segundo – A AECI, compromete-, também, 

demonstrar até 30 de março do exercício subsequente, através de demonstrativo circunstanciado, 

balanço contábil, da aplicação dos recursos recebidos, sob pena de assim não proceder, incorrer na 

suspensão dos repasses financeiro a que se refere o artigo primeiro desta lei.     

 

                                                            Art. 3º - Os materiais a serem utilizados pelos atletas, nos 

treinamento ou jogos, tais como uniforme e bolas serão da exclusiva competência da Associação 

Esportiva Cruzeiro. 

SÚMULA:              Dispõe   sobre o repasse, mediante Termo de  

Convênio à Associação Esportiva de Cruzeiro 

do Iguaçu - AECI, e dá outras providências. 
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                                                            Art. 4º - No que refere-se as demais obrigações, serão 

descritas no Termo de Convênio a ser firmado entre as partes. 
 

      Art. 5º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -  Estado 

do Paraná, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil 

e vinte e um. 

 

 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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