
Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ IH94/2020 
De 31 de Ago.~to de 2020 

"Dispõe sobre repasse fi11a11ceiro 11 
Associ<,ç/Io de Coleta e Manuseio de 
Materiais R ecicláveis de Quadra, e 
dá outras providé11cias". 

LUIZ CARLOS PEREIRA. Prefeito do Município de Quadra, 
Estado de São Paulo, no uso da atribuição que lhe co11fere o artigo 39, mciso IV da lei Orgânica 
Municipal, e especialmente das contidas na Lei 699/20; 

DECRETA 

Art. 1~ - Fica o Departamento de Finanças <lo Prefeitura de 
Quadra, a111orizodo o repassar recursos financeiros a Associação <le Coleta e Jl.fam,seio de 
Materiais Recicláveis de Quadra, no valor de RS 3.500,00 (três mil e qul11he11tos reai.f), a titulo de 
repasse financeiro. 110 decorrer do mês de Agosto de 2020. 

Parágrafo único: Os recursos de que trata o caput deste artigo 

ser<io credtlados em conta do Banco do Brasli. 

ArL 2•. - A Associaç/Io de Coleta e Manuseio de Materiais 
Recicláveis de Quadra deverá prestar contas dos recursos subvencionados nos moldes da 
Instrução 11º 02/2008 - do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a1é / O de Janeiro de 

2021 
§ 1 ~ - A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser 

encaminhada olravés de oficio dirigido ao Prefeito Municipal. e vir ac,ompanhada dos seguimes 

documentos: 
l - Indicar os recursos recebidos e descrever resumidnmeme os 

documenros de despesa, em conformidade com o anexo I deste Decreto; 
TI - A1estado da exis1éncia e funcionamento da Entidade. 

re/01iva ao período de concesscio, firmada por Autondade Pública, Federal 011 Estadual, com 

111ris<liçõo no m1111icípio sede da Entidade. 
III - Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão 

correspondente do beneficiáno sobre a exahdc1o do monlallle comprovado, com cópia da Ata da 

reunião que aprovou as contas. 
JV - Cópia do Extrato Bancário onde demons1re o recebimento 

dos recursos, bem como dos cheques correspondentes. 
V - Cópia do Balanço/Balancete 011 Demons1raçilo da Recei10 e 

Despesas. com indicação dos valores repassados pela Prefeilllra. referente ao exercício cm que o 

numerário foi recebido. 
VJ - Cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria em 

Exercício. • 
Vil - Indicação, no corpo dos documentos originais daQ 

despesas. airavés de carimbo com os seguintes dizeres "Co11trib11ição PM-QUADRA, a que l 

referem, extraindo-se, em seguida as cópias que serão juntadas na presiação de contas. 
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§ :r. - No aio da apresentação da presração de comas deverão 
ser apresen1ados os originais dos documentos, juntameme com cópias, para a devida 
awenticação pela Prefeilura Municipal. sendo de que os documentos originais ficarão arquivados 
na Entidade beneficiaria à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, podendo ser req11isi1ados para 
verificação. 

Art. 3'. - A não presração de contas, 011 a sua apresenraçlio de 
forma irregular, ense1ará no bloqueio dos repasses futuros, bem como na comunicaçt7o aos 
demais Órgãos Fiscalizadores. 

Art. 4~ - As despesas decorrentes ,ta execução deste Decrero 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigeme, a saber: 

02 - PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamt mária: 02.07 - SecrCJnr/a de Agricu/Jura e Melo Amble11te 
Unidade E.wcmora - 0].07.01 • Agricultura e Melo A 111bie11/t 
Funcim111/ Programdlfca: ]0.606.0009.1018 - A. DJ/eta Mal Recic/6,•ds ,te Quadra 
Naturr.,a da Despesa: 3.3.50.41 - ContribuiçiJes 

Art. 5~ - Esre Decreto entra em vigor na data de sua 

p11blicaçt10 

Quadra, 31 de Agosto de 2020. 

LUIZ 1.os PEREIRA 
Prefeito M u11icipt1/ 

Registrado em livros próprios e publicado no web site e II átrr da Prefeitura de Quadra na data supra. 

:N(,~V NASHJRO 
Secrelario Mau. Planeja111e11to e Gestão Ad111i11/strativa 
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"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ 1894/2020 
De 31 de Agosto de. 2020 

ANEXO J 

ORGA·o CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP 
ORGA·o BE,VEFIClAJUO: 
ENDEREÇO: 
DATA DO RECEBIME!VTO DOS RECURSOS: (DIA, MÊS E ANO) 

O, sfg11atários, 11a quahdode de repre.1eman/es dn órgl'1o beneflclário _ __ ,(nome. da En11dadotJ. 
"'"' 11ul,car na forma abaixo detalhada. a documemaçifo compromdora da aplicação dos recursos 
recebidos em __ _ (dia. mês e 0110), do PREFEITURA AJUNICIPAL DF. QUADRA, 11a 
imporuinc,a de RS _ ___ _ (par extemo), recursos e,res recebidos paro u 111a11111e11çi10 da.s 
ati>idades em sen-lços de ___ ________ ______ _ 

01 docu111e111os abaixo relacfo11ados correspo11dem ao /ola/ recebido 

1 DATA DO I ESPECIFICAÇÃO 1 N"DO l NATUREZA DA FAVORECIDO VALOR 
DOCUME!\TO DO DOCUME,..,TO CHEQUE DESPESA 

(!VI' OU RECIBO) 

TOTAl · RS ___ ( ______ ____ ___ _ _, 

/xdaramos. no qua/idode de respur,sáveis pela _ _______ (11ome da EntúluJe), sob a., 
p,:na.f da lei. Qlll! a doc11111e111aç,lo acima relocio11ada compro,·" a exala apllcaçilo do!, recurso., 
re('ld>idos para osfi11s indicados. 

focal e datll' 

R,,,po,rsáwis Presideme 
Nome e Rg 

• 

Tesoureiro 
.\'0111~ e Rg 
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