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DECI{ETO N" 2Il20I6, DE 03 DE MAIO I)Ii 2016.

DISPÕE SOBRB RIPASSI A ENTIDADII
SEM FINS LUCRATIVOS D()
IVIUNICiPIO.

GUERINo BA('Kt1s, PreÍeito do Murricípio cle Câncliclo Godói, Esracl. d. Ri.(j.atlcle do Sul, llo tlso ilas atribuições legais e cont frndunr.nto na Lei rr" 2.5g0/2016" cie 0j clcrnaio de 2016,

DECRBTA:

Art l o - Fica o Poder Exectrtivo atttorizaclo a repassar recursos flpa,ceirosrlo valor de R$ 7'000'00 (sete ntil reais) para a entidacle Associação co,u,itária Radio Difirsãoda Terra dos Gêrneos' sob cNPJ n" t:.224.058/0001-02, sern Ílns tucrativos clo Município, nostermos da Lei Complementar no I 0112000, aft.26.

ParágraÍb Urtico: os recttrsos cleverão ser utilizaclos em atividacles de orga,izaçõesassociativas ligadas à cultrrr.a.

Art' )o - os valores serão repassados integralmente depois cle currpricla adetenninação do parágraÍir Unico do art. 5. desta Lei.

Art' J" - A entidade cleverá prestar contas clos valores recebiclos, através dedocurnentos idôneos, aco.rpa,hacros conr reratório a" pr.rtofào.r. .onror.
Parág'aÍtr LJ.ico: A prestação cle iortaí deverá se. realizacla ate o fi,al cloexercício corrente.

.rçarnentária: 
Art' 4o - A clespesa clec.rrellte clesta Iei será suportacla pela seguirte clotação

CANDIDO GOOOI

ESTADO DO RIO GFIANDE OO SUL

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

04-
OPERAÇÃO ESPECIAL 13392021 I 0.004.000_Apoto A ENTIDADES CULTURAISElernento Despesa: 335043 00.000-Subvenções Sociais

4ft. 6" - Este Decreto entrará ern vigor na data de sua pu ao

Gabinete do Prefeito cipal de Cândido Codói, 03 de bde20l6
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Aft' 50 - Para receber os recttrsos previstos nesta Lei a enticlacle cleverii estar.eur dia com a prestação de contas de eventuais r.pnrr", d" re"urrà, financeiros púbricos.
ParágraÍb Único: A entidade antes de receber os recursos cleverào apresertaros segltilttes docrtltrentos: estatuto social, caftão cle inscrição no cNpJ, alvar.á cle lice,ça clcrtltttrticípio de cândido Goclói, atestado cle plerro 

" r"g,,íu. frr,ciona,e.to co.r relação clac()lt)l)osiÇào da d iretor-ia.
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