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Autor'iza o jWunicápic de Unrpês a Canced.er
Repasse à Etztiéade qz.l.e específicq" e éá. autras
pratidêrr.cías.

ÂNTOIüIO DA SILIiÀ OI"EVEIRA, Prefeito Municipal rie Un:pês,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
FAZ S,{BER que a Câ:nara h4unicipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei:

Ârt. 1". Fica o Poder Executivo Municipal autcrizado a repassâr'
recurso Íinanceiro no valor de RS 412,OO (quatrocentôs e doze reais) neensais para cada
criança atendida pela Associaçào Renascer, inscrita no CNPJ sob o no 7L.744.OO7 10001-66.
localizada à Averüda Améiia C,rry* Gabriel, n" 4.701. Jardim Soraia, no município cie Sào José
do Rio Ê^eto / SP, até o limite máximo de OS (cinco) cria:-rçasàtt. 2'. O repasse à Entidade Beneiciária tern a Íinaliciade cie
atender ao inieresse publico, ao caráter educacional que envoh'e atividade da n'resma. tendo
em r.isia a situaçào especial dos alunos atend;mentos.

Àrt- 3'.O repasse desiina-se ao pagarÍrento pela Entidade
Beneficiária de parie dos custos para o atendimeoto cie a.lunos condizente com suas avaiiaçôes
e necessidades, gai:antindo o acesso a umâ reabilitação de quahdad€: pôr: uma equipe
multidisciplinar com atir.idades diferenciadas e especiaiizadas, as quais nào existers no
municipio, relerente aos meses de janeiro/2O17 a dezembro/2O17, coníorme plano de irahalho
apresentado pela mesma.
Art. 4o- Fica a Entidade BeneÍicirãria ob;'igada a aplicar
integralmente o repasse nos termos estabelecidos nesra Lei, devendo p.estar contas a este
Poder Executivo até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício seguinte à transferência dos
recursos, apresentando documentos relacionados na InstruÇáo n" Ü212008 do E. Tribunai de
Contâs do Estado de Sáo Paulo, nos terrnos das exigencias contidas na Lei Federa] no
4.320/64, bem como na Lei Complementar n" lO1/2000 {Lei de Responsabiiidade Flscal),
Parágrafo Úaieo: Compete ao Controle Inierno do Municipio a
anáiise da prestaçâo de contâs, Íicando condicionada a continuidade do repasse à aprovaçào
conjunta com a Secretaria Municipal de Educaçã-o, pârâ os fins do artigo 1 13, observado o
reeFâÍnento do artigo 1i6, parágrafos e incisos, ambos da 8.666/93-

Art. 5" - As despesas decorrentes da execuçào da presente Lei
correráo por conta de dotações proprias no orça-rnento vigente.

Art- 6". Esta lei eitrra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispcsiçôes em contrário.

Prefeitura Municipal de Urupês, 12 de Dezembro de 20i6.
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