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)PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

"DISPOE SOBRE A CokCESSAO DE SUBVEN<;AO
SOCIAL PARA 0 EXERCicIO DE 2016 E DA. OUTRAS
PROVIDENCIAS".

o PREFEITO MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1° - Fica 0 Poder Executivo autorizado a conceder subven<;ao social a Entidade Sem Fins
Lucrativos para 0 exercicio de 2016 observados os panigrafos abaixo, de acordo com a Lei
Or<;amentaria (LOA) e Plano Plurianual de Investimentos (PPA) do Municipio, em conformidade 0

que preceitua 0 art. 26 da Lei Complementar nO101, conforme abaixo:

Entidade - Subvencionada
Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense

Art. 2° - Os recursos de que trata esta Lei sera liberado pel a Secretaria Municipal de Cultura, os
quais estao previstos no or<;amento vigente.

Art. 3° - A Entidade ora beneficiada devera obedecer ao estabelecido na Lei nO1.705/2012, de 14
de junho de 2012, que versa sobre a concessao de auxilios e subven<;6es a entidades particulares.

Art. 4° - A entidade beneficiada pelo Municipio prestara contas ao orgao municipal competente, da
correta aplica<;ao dada ao auxilio ou a subven<;ao recebida, no prazo de 30 (trinta) dias.

Paragrafo Unico - 0 prazo para analise da presta<;ao de contas sera de 05 (cinco) dias uteis,
excluidos 0 dia do seu recebimento.

Art. 5° - Caso a Entidade Beneficiada pela Subven<;ao nao venha a receber a totalidade prevista no
exercicio financeiro, nao tera direito ao saldo remanescente.

~
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogando-se as disposi<;6es em
contrario, com efeitos a contar de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 18 de fevereir~2016.
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