
 

PROJETO DE LEI N° 013/2016, DE 11 DE ABRIL DE 2016. 

DISPÕE SOBRE REPASSE A 

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 

DO MUNICÍPIO. 

 

 Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos 

financeiros no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a entidade Associação 
Comunitária Radio Difusão da Terra dos Gêmeos, sob CNPJ nº 13.778.058/0001-02, 

sem fins lucrativos do Município, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, art. 
26. 

Parágrafo Único: Os recursos deverão ser utilizados em atividades de 
organizações associativas ligadas à cultura. 

 
 Art. 2° - Os valores serão repassados integralmente depois de 

cumprida a determinação do Parágrafo Único do art. 5º desta Lei.  
 

  Art. 3° - A entidade deverá prestar contas dos valores recebidos, 
através de documentos idôneos, acompanhados com relatório de prestação de contas. 

 
 Parágrafo Único: A prestação de contas deverá ser realizada até o 

final do exercício corrente. 
 

 Art. 4° - A despesa decorrente desta lei será suportada pela seguinte 
dotação orçamentária:  

06.04-DESPESAS COM CULTURA 
OPERAÇÃO ESPECIAL: 1339202110.004.000-APOIO A ENTIDADES CULTURAIS 

Elemento Despesa: 33504300.000-Subvenções Sociais 
 

 Art. 5° - 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 deverão 

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. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

                  
Visto em 11/04/2016 

 
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 Comunitária Rádio Difusão da Terra dos Gêmeos, entidade 
sem fins lucrativos. 

  Esse repasse está de acordo com a Lei Federal nº 9.612/1998, conforme 
seu Art. 18: “As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão admitir 

patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, desde 
que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida.”  

    Sendo assim, contamos mais uma vez com o apoio do Poder Legislativo 
em priorizar e acreditar no desenvolvimento local, auxiliando na formação e 

manutenção da Rádio Comunitária do nosso Município. 
Desde já contamos com a aprovação unânime dos vereadores. 

  

  Atenciosamente, 

 

 

Guerino Backes 
                                 Prefeito Municipal 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


