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LEI Nº 3.709, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 

AUTORIZA O SAMAE A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ASILO 
NOSSO LAR E A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA NO 
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.  
 
A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 
tendo em vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, 
aprovou de autoria do Executivo Municipal e,   
 
O Senhor Saturnino Masson, Prefeito Municipal de Tangará da 
Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º Fica o SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO, autorizado a celebrar Convênio com o  ASILO NOSSO LAR, 
associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e de 
utilidade pública, inscrita no CNPJ nº 01.363.886/0001-09, e com a CASA 
TRANSITÓRIA DA CRIANÇA, associação civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos, beneficente e de utilidade pública, inscrita no CNPJ nº 
24.734.352/0001-39, ambas com sede no Município de Tangará da Serra.   

 
Art. 2º O Convênio a ser celebrado terá o objetivo de arrecadação 

através do SAMAE, nas faturas mensais de Água, Esgoto e Lixo, de CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA a serem integralmente repassados, em partes iguais, ao ASILO 
NOSSO LAR e a CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA de Tangará da Serra.  

 
Art. 3º No instrumento do Convênio competirá ao ASILO NOSSO 

LAR e a CASA DA CRIANÇA, colher as adesões através de documento próprio 
confeccionado pelas Instituições, apresentando o nome e o CPF/CNPJ do 
contribuinte, o endereço completo, o nº da Unidade Consumidora e o valor da 
contribuição mensal, devidamente preenchido e assinado pelo consumidor titular da 
fatura de Água, Esgoto e Lixo, Autorizando a Contribuição e encaminhar ao SAMAE. 

 
Parágrafo único. As instituições deverão instruir os contribuintes 

que aderirem a Contribuição Financeira, que a desistência da contribuição pelos 
mesmos deverá ser solicitada junto ao Setor Comercial do SAMAE, onde o 
cliente/consumidor entregará documento próprio assinado pelo titular da fatura de 
Água, Esgoto e Lixo, onde deverá constar expressamente sua desistência da 
contribuição as Instituições.   

 
Art. 4º Os valores arrecadados pelo SAMAE nas faturas de Água, 

Esgoto e Lixo, serão contabilizados e repassados diretamente ao Presidente da 
Instituição na data a ser designada no Instrumento do Convênio a ser celebrado.  
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§ 1º O SAMAE não se responsabilizará pelo repasse as 
Instituições do valor referente ao objeto do Convênio, dos consumidores que por 
qualquer razão não efetuarem o pagamento de suas faturas de Água, Esgoto e Lixo.   

 
§ 2º Eventuais encargos, taxas ou outros tributos de qualquer 

natureza que incidam ou venham a incidir relativamente aos valores arrecadados, 
objeto do Convênio a ser celebrado serão de inteira responsabilidade das 
Instituições.  

 
Art. 5º O SAMAE para efeitos de prestação de contas, fornecerá as 

Instituições extrato mensal do valor arrecadado e a relação dos clientes que 
solicitaram desistência.  

 
 Art. 6º O Convênio a ser celebrado terá duração de 12 (doze) 

meses a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, e ser rescindido 
por qualquer das partes que se manifestarem em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, 
independentemente de indenização de qualquer natureza, desde que quitadas às 
pendências.  

 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 

aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, 35º aniversário 
de Emancipação Político-Administrativa. 

 
 

 
Saturnino Masson 
Prefeito Municipal  

 
 

Vagner Constantino Guimarães 
Secretário Municipal de Administração 
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