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DE I6, DE 05 DE ABRIL DE 2016.
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vencimentos clos servidáres ao"quuaro g..ui".onrorme Lei n 2.570/2016, de 08

DECRETA:

VIGENTE NO VALOR DE R$ 6.000,00 tJ DIS PÕESOBRE REPASSE A ENTIDADE SEM FINSLUCRATIVOS.
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Executivo autorizado a abrir credito espe
municipal vigente, nas seguint., Ootufãã,

cial no valor cle R$
orçamentárias:

o o L: 1339202t t0.004 OOO-APOIO A ENTIDADES CULTURAISELEMENTO DESPE SA 00. 000-Contr.ibuições:335041
Para aAr1. 2" - cobeÍura das dotações orçamentárias aberlas no afiigo anteriorservirão recursos no valor de R$6.000,00 (seis nTil reais), por redução nas seguintes dorçarnentárias:

0l - Cânrara Munici pal cle Vereadores
01.03 I - ação legislari va
0l .03 r .01 00. I .063.000 _ equrpamentos e material permanenteElelrierrto de despesa: 4.4.90.52 00.00.00 equrpamentos e material

fl

R$ 6.000,00AÚ. 3" Fica o Pocler Executivo autorizado a repassar recursos ros aseguinte entidade sem fins lucrativos: ASSOC ÇÃo Dos SERVIDORES ]VI CIPAIS DECANDIDO GODOI, inscrita no CNpJ sob no 90. 132/0001-16, ate o valor 6.000,00 (seisrnil reais)

At1. 4" Os valores inte depois de cumprida adeterminação cio parágrafo U r-rico clo aft. 6o Lei
Art. 5' A enlidade deverá prestar contas dos valores recebidos, através dedocumentos idôneos, aconrpanhad os cont relatório de prestação de contas.

lo A prestação de contas cleverá ser realizada ate o Í'inal do exercício corrente
§

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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dia cont a prestação de de eventuais repasses de recursos Íinanceiros púrblicos

segurntes
Unico: A entidade antes de receber os recursos deverá

de Cândido
estatuto social, cartão de no CNPJ, alvará de licençainscrição

deste projeto lei, esta deverá ser
previdenciária.
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§ 2' Ern caso de realizaçáo de de pessoal colr recLrrs()s decorrenles

f 
le8islação trabalhisra e

ber os l.ecLlrsos previstos nesta Lei a errtidade deverá estar ent

apresentar' ()s

do municípiode pleno regular funcronamento com relação da conrposição rludiretoria.
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Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

f)refêito Mu,icipar de cândido codói/RS, em 05 de abrir de 2016.
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