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MUNrcipro DE sANTo ANTONIo Do PLANALTo
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N' 1440, DE 18 DE ABRIL DE 2017
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL
A coNcEDER AUxiLto FtNANGEtRo Ao
CTG PORTEIRA DO PLANALTO SOB A
FoRMA DE suBVENeAo soctAL E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

-

Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxilio financeiro sob a forma
de subvengAo social, mediante Convenio, ao CTG - PORTEIRA DO PLANALTO, entidade
civil, inscrita no CNPJ sob n'00.110.454/0001-15, com sede na Rua Henrique Altmann,
s/n, Bairro Centro, na Cidade de Santo AntOnio do Planalto/Rs.
Art. 2". O auxilio de que trata esta Lei seri de R$ 7.431,93 (sete mil quatrocentos e
lrinta e um reais e noventa e tros centavos) a ser repassado em 09 (nove) parcelas,
mensais e sucessivas at6 o dia '10 de cada m6s, iniciando-se o repasse no mos seguinte
ao da promulgagao desta Lei.

Art. 3'. Em contrapartida ao auxilio financeiro recebido, a entidade se compromete
em desenvolver a96es com finalidade de apoiar e contribuir para o fortalecimento e
valorizaqao cultural e social, relembrando, honrando e conservando as tradig6es ga(rchas
e, em especial, atrav6s de aulas de danga a serem ministradas por profissional habilitado
para tanto.

Art. 4". A concessao do auxilio financeiro de que trata esta Lei dependera

da
celebraqao de Convanio onde constem as obrigag6es a serem cumpridas pela entidade,
especialmente aquelas especificadas no art. 3o desta Lei, aliada as disponibilidades
financeiras do Municipio e ao cronograma de desembolso a que se refere o Plano de
Trabalho e de aplicagao de Recursos apresentado pela entidade.

Art. 50. O auxilio financeiro a que se refere esta Lei correre a conta da seguinte
dotagao orgamentAria:
- 04. 11.'13392.0001 3.2.179.33.50.43.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Art.6". Esta Leientrara em vigor na data de sua publica€o.
GAB|NETE Do pREFEtro MUNrctpAL DE sANTo ANTON|o PLANALTo, EM
DE ABRIL DE 2017.
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