
Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N". 1919/2010 
De 03 de Novembro de 2020 

"Dispõe )'Obre repasse fi11a11ceiro à 
A.uociação de Colet11 e Manuseio de 
Jlfaterials Recícláveis ,te Quadra, e 
dá outras prov/d€11cias". 

LUIZ CA RLOS PEREIRA , Prefeito do M1111icfpto de Quadra 
Eslado de São Paulo. 110 uso da alribuição que lhe confere o 1,JT/igo 39, inciso IV da Lei Orgânica 
Municipal, e especialmente das contidas na Lei 699/20; 

DECRETA 

Art. 1". - Fica o Departamelllo de Finanças da Prefeitura de 
Quadra, autorizado a repassar recursos financeiros a Associação de Goleia e Manuseio de 
Materiais Recicláveis de Q1111dra, no valor de RS 4.000,00 (q11a1ro mil reais), a ti111fo de repasse 
financeiro, no decorrer do mês de Novembro de 2020. 

Parágrafo único: Os recursos de que /rata o capuL desre a1·t1go 
serão creditados em conta do Banco do Brasil. 

Art. 2•. - A Associação de Cole/11 e Ma1111seio tfe Maierials 
Recicltfreis de Quadra deverá pres1ar contas dos recursos subvencionados nos moldes da 
!11strução nº 0212008 - do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, olé 10 de Janeiro de 
2021. 

§ 1~ - A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser 
encaminhada atrai-és de oficio dirigido ao Prefeito Municipal, e vir acompanhada dos segui111es 
documemos: 

l - Indicar os recursos recebidos e descrever resumidamente os 
documentos de despesa, em conformidade com o anexo I deste Decreto; 

II - A1estado da exisr~ncia e funcionamento da Entidade, 
relar/va ao período de concessão, firmada por Autoridade Pública, Fe<leral 011 Estadual, com 
juri.5diçào no município sede da Entidade, 

m - Manifestaçllo expre~sa do Conselho Fiscal 011 órgão 
correspondente do beneficiário sobre a exatidão do momante comprovado, com cópia da Ata da 
reunillo q1ie aprovou as contas. 

[ V - Cópia do Ex/rato Bancária onde demonstre o recebimento 
dos rec11rsos. bem como dos cheques correspondentes. 

V - Cópia do Balanço/Balancete 011 Demons1raçào da Receita e 
Despesas, com in<iicação dos valores repassados pela Prefeitura, refcre/1/e ao exercEcio em que o 
numerário foi recebido. 

VI - Cópia da Ata de Eleiçüo e Posse da Dire1oria em 
• Exercício. 

VII - lnd1cação. no corpo dos doc11mentos originais das 
despesas, através de carimbo com os seguintes dizeres "Contrib11ição P.M-QUADRA, a que se 
referem extrnindo-se, ·em seguida as cópias que serão junta<las na prestação de contas. 

§ 2~ - No ato da apresentação ,la pres1açl10 de contas dever9. 0 
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DECRETO N~ 1919/2020 
De 03 de Novembro de 2020 

ser apresentados os originais dos documentos.juntamente com cópias, para a devida autenticação 
pela Prefei11,ra Municipal, sendo de que os documentos originais ficarão arquivadcs na Entidade 
beneficiaria à disposição dos Órgcios Fiscalizadores, podendo ser requisitados para verificação. 

Art. 3•, - A não prestação de contas, ou a sua apresentação de 
forma irregular, ensejará no bloqueio dos repasses futuros, hem como na comunicação aos 
demais Órgãos Fiscalizadores. 

Art. 4~ - As despesas decorrentes da execução deste Decreto 
correrão por conta de dotações próprias dJJ orçamento vigente, a saber: 

01 - PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.07 - Secretaria de Agrlct1/t1,ra e Melo A111bie11te 
Unidade Execu1ora - 01.07.01. Agric11flura e Meio Ambiente 
Funcional Prox,amállcn: 10.606.0009.2028-A. Coleta /lfat, Recicláreis de Q11ndra 
Naturt!1,IJ da Desptsa: J.3.S0.41- Co11trlbulç1Jes 

Ar/. 5~ - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Quadra, 03 de Novembro de 2020. 

LUii RLOS PEREIRA 
Pref eito M1111icip"I 

Regfsirado em livros próprros e publicado 110 web sile e 11~at · da Prefei111ra de Quadra na data supra. 

' li:) 

PAULO SE TONASlIIRO 
Secretario M1111. Pl11neja111en10 e Gestiin Ad111inistr11tivt, 

• 
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Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Mílho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ 1919/202/J 
De 03 de Novembro de 2020 

ANEXO I 

ORGÂO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP 
ORGÂO BENEFICIARIO: 
ENDEREÇO: 
DATA DO RECEBJMENTO DOS RECURSOS: (DIA, MÍS E ANO) 

Os signatários, na qualidade de representames do órgão be11eflciário ___ (11ome da Emidade), vem 
indicar, na forma abaiw detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos 
recebidos em _ _ _ (dia, més e ano), da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, na 
importância de RS ______ (por extenso), recursos estes recebidos para a manutenção das 
atividades em serviços de _ _ _ _____ _ ______ __ _ 

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao iota/ recebido. 

DATADO ESPECIFICAÇAO N'DO NATUR.EZADA FAVORECIDO VALOR 

DOCUMENTO DO DOCUMENTO CHEQUE DESPESA 
INF OU RECllJOJ 

TOTAL: RS ____ ( _ _________ ___ __/ 

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela _ _______ ,(nome da En1idade) , sob as 
penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos 

recebidos para os fins indicados 

Local e data. 

Responsáveis: Presideme 
NomeeRg 

Tesoureiro 
No me e Rg 
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