LEI N° 2.459/2014, DE 29 DE AGOSTO DE 2014.
DISPÕE
SOBRE
REPASSE
A
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
DO MUNICÍPIO.
GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais,
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos
financeiros no valor de R$ 10.000,00 (dez 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
Elemento Despesa: 44504200.000-AUXÍLIOS
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 de Cândido Godói/RS, em 29 de agosto de 2014.
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