
PROJETO DE LEI N° 11/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016. 

 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

VIGENTE NO VALOR DE R$ 6.000,00 E DISPÕE 

SOBRE REPASSE A ENTIDADE SEM FINS 

LUCRATIVOS. 

===================================== 

   

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado  a abrir crédito especial no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) no orçamento municipal vigente, nas seguintes dotações orçamentárias: 

06.04-DESPESAS COM CULTURA 

OPERAÇÃO ESPECIAL: 1339202110.004.000-APOIO A ENTIDADES CULTURAIS 

ELEMENTO DESPESA:33504100.000-Contribuições  

    Art. 2º - Para a cobertura das dotações orçamentárias abertas no artigo anterior, 

servirão recursos no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), por redução nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

01 – Câmara Municipal de Vereadores 

01.031 – ação legislativa 

01.031.0100.1.063.000 – equipamentos e material permanente 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamentos e material permanente 

....................................................................................................................R$ 6.000,00 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros a 

seguinte entidade sem fins lucrativos: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

CANDIDO GODOI, inscrita no CNPJ sob nº 90.478.132/0001-16, até o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). 

Art. 4° - Os valores serão repassados integralmente depois de cumprida a 

determinação do Parágrafo Único do art. 6º desta Lei. 

  Art. 5° - A entidade deverá prestar contas dos valores recebidos, através de 

documentos idôneos, acompanhados com relatório de prestação de contas. 

 § 1º A prestação de contas deverá ser realizada até o final do exercício corrente. 

          § 2º Em caso de realização de despesas de pessoal com recursos decorrentes 

deste projeto lei, esta deverá ser executada rigorosamente dentro da legislação trabalhista e 

previdenciária. 

 Art. 6° - Para receber os recursos previstos nesta Lei a entidade deverá estar em 

dia com a prestação de contas de eventuais repasses de recursos financeiros públicos. 

 



  Parágrafo Único: A entidade antes de receber os recursos deverá apresentar os 
seguintes documentos: estatuto social, cartão de inscrição no CNPJ, alvará de licença do município 

de Cândido Godói, atestado de pleno e regular funcionamento com relação da composição da 

diretoria. 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói/RS, em.... 

 

 

 

        Visto em 28/03/2016 

 

 

Guerino Backes 

                                                                Prefeito  Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Prezados Vereadores, 

 

 

Ao cumprimentar Vossas Senhorias, oportunidade em que encaminhamos o projeto 

de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar o repasse de verba para a Associação dos 

Servidores Municipais e adequar  dotações orçamentárias. 

                      Cremos que o presente Projeto por si se justifica e aguardamos a aprovação unânime 

em especial regime de urgência. 

  

 

  Atenciosamente, 

 

 

Guerino Backes 

       Prefeito Municipal 

 

 

    

 

 


