
DECRBTO N.'017I2OI6,DE 19 DE ABRIL DE 2OI6

àTti3f"r,.,il;
GUERINO BACKES, Pref'eito do Município de cândido Godói, Estado do Rio Grancle .l.Sul' no rtso das atribuições legais e com Íundamento na Lei n" 1.7341i2005 e na atualização closvetrcimentos dos servidores clo quadro geral conforme Lei n' 2.57012016, de 0g de março cle 201 6.DECRETA:

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Art. 30 A entidade deverá prestar contas dos valores recebidos atraves declocumentos idôneos, acompanhados com relatório de prestação de contas.
Art. 4o - Para a cobertura das despesas decorrentes desta lei será uti lizada a dotação:06.04-DESPESA COM CULTURA

oI,ERAÇÃO ESPECIAL 23 69 s02l 3 0.0 1 3.o0o-PARTTCTP AÇÂo E Aporo Á REar_rzAÇÃo
DE EVENTOS TURÍSTICOS E FESTA DOS GÊMEOS

Gabinete do Pref'eito Municipal cle Cândido Godói/RS,

ackes

cÃNDtoo cooót
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adrn

Afi' lo - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar o valor de R$ 12.000,00(Doze mil reais), nos termos do art. 26 dalei complementar-no l0l/2000, à seguinte entidade se,r1l.rs lucrativos do Município: ASSOCIAÇÃO 'DOs Crünó§"ó; 
-õÂ"Nrrro 

GODOI,localizada na Linha são Pedro, no Município de cândido Godói - RS, sob cNpJ No07.354.331 t000t_79.
Art' 2" - os valores serão repassados integralmente depois de curnprida acleterminação do Parágrafb Unico do art. 5. desti Lei.

Irl-EMENTO DE DESpESA: 3.3.50.43.00.00.00-subvenções Sociais
Art' 5" - Para receber os reclrrsos previstos nesta Lei a entidade deverá estar ern cliaconl a prestação de contas de eventuais repasses de recursos financeiros públicos.
Parágrafo Único: A entidàde antes de receber o. ...u.ros deverá apresentar osseguintes documentos: estatuto social, cartão de inscrição no CNp J, alvará de lice.ça clomr-rnicípio de Cândido Godói, atestado de pleno e regular funcionamento com relação ci1composição da diretoria.
Art. 6o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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