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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 8 7 - E-mail : gabinete @candidogodoi.rs. gov.br

DECRETO N'22/2016, DE 03 DE MAIO DE 2016.

DISPÔE SOBRE REPASSE A ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de cândido Godói, Estado do Rio Grancle cloSul' no uso das atribuições legais e com fundamenio na Lei no 2.5g 1/2ol6de 03 de maio cle 2016.DECRETA:

Art' 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos para as segLlintesentidades sem fins lucrativos do Município de cândido Godói:

I - R$*15'000,00 (quinze mil reais) para aAssociação Comunitária Rádio Difusão claTerra dos Gêmeos - Rádio Gêmeós (cNpJ: 13.77g.05g/0001-02)
II - R$ 3'000,00 (três mil reais) para Associação Comercial e Industrial de CândidoGodói - ACI (CNPJ 9Z.46s.2O2tO0Ot_27)

Art' 2" - os valores serão repassados integralmente depois de cumprida adeterminação do Parágrafo único do art. 5" desta lei.

Art' 3o - As entidades deverão prestar contas dos valores recebiclos, através dedocumentos idôneos, acompanhaclos com relatóiio de prestação de contas, até a clata de 3l cledezembro de 2016.

Art' 4" - Para a cobertura das despesas decorrentes desta lei, serão utilizadas asseguintes dotações orçamentárias:

01 - Cârnara Municipal de Vereaclores
01 .03 I - ação legislativa
01 .03 1 .01 00. 1 .063.000 - equipamentos e material pennanente

Elernento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - equipamentos e material peruranente
gtrS r5.ooo,oo

0l - Cârnara Municipal de Vereadores
0l .03 I - ação legislativa
0 L03 I .0100. 1 .063.000 - equiparnentos e material permanente
Elernento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - equiparnentos e rnaterial permanente

R$ 3.000.00

Art' 5o - Para receber os recursos previstos nesta Lei, as entidades deverão estar emdia com a prestação de contas de eventuais repasses de recursos financeiros públicos.

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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Parágrafo Único: As entidades antes de receber os recursos deverão apr.esentar osseguintes documentos: estatuto social, cartão de inscrição no cNpJ , alvaráde ii..rça do municípiode cândido Godói' plano de aplicação J. ...rrros, Plano de prevenção contra Incêndio, quando foro caso' atestado de pleno e regular Íuncionamento com relação à composição da diretoria.
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Art. 6o - Este

Gabinete de Cândido Godói/RS. em 03 de maio
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"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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