
Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO~ 1902/2020 
De 24 de Setembro de 2020 

"Dispõe sobre repasse financeiro à 
Associaçuo 1/e Pais e A migos dos 
Excepcionais-APAE de Tat11l, e dd 
outras providências". 

LUIZ CARLOS PEREIRA, Prefeito do 1\funicípio de Quadra. 
Es1ado de São Paulo, 110 uso da atrihuiçtio que lhe confere o a,-1igo 39, inciso IV da Lei Orgânica 
Municipal, e especialmeme das comidas na Lei 705/20, de 22 de Janeiro de 2020; 

DECRETA 

Art. 1~ Fica o Departamento de Finanças da Prefeitura de 
Quadra, autorizado a repassar recursos financeiros a Associação de Pais e Amigos dos 
Escepcionais - APAE de TA1VÍ, no valor de RS 7.500,00 (sete 1111/ e quinhentos reais), a 1í111/o de 

lubvem;clo social, referente ao mês de Setembro/20. 

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

serão creditados em conta do Banco do Brasil 

Art. 2•. - A Associação Associação de Pais e Amigos dos 
Escepcionais -APAE de TATUÍ, deverá prestar contas dos recursos subvencionados nos moldes 
da Instrução n• 0212008- do E. Tribunal de Comas do Estado de São Paulo, até 10 de Janeiro de 

2021 

§ J ~ -A prestaçOo de contas dos recursos recebidos deverá ser 
encaminhada awavés de oficio dirigido ao Prefei10 M1111icipal, e vir acompanhada dos seg11i111es 

documentos: 

l - Indicar os recursos ,-ecebidos e descrever resumidamente os 

documemos de despesa, em confonmdade com o anexo I deste Decreto; 

II - Atestado da existência e funcionamento da Entidade. 
re/atfra ao período de conces.wio, firmada por Autondade P1íblica, Federal ou Estadual, com 

jurisdi<;cio no município sede da Entidade. 

III - Manifestaçlio expressa do Conselho Fiscal ou órgão 1 
corr~·?°ndente do beneficiário sobre a exatidão do montame compro~ado, com cópia da Ata da 

re11111ao que aprovou as contas. 
JV - Cópia do Extrato Bancário onde demonstre o receb,mentoQ 

dos recursos, bem como dos cheques correspondentes. 
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Prefeitura Municlpal de Quadra 
" Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ 1902/2020 
De U de Setembro de 2020 

V - Cópia do Balanço/Balancete ou Demonstração da Receito e 
Despesas, com indicação dos valores repassados pela Prefeitura, referente ao exercício em que o 
numerá1-io foi recehido. 

VI - Cópia do Ata de Eleição e Posse da Diretoria em 

Exercício 

VII - Indicação, no corpo dos documentos originais das 
despesas, através de carimbo com os seguintes dizeres "Subvenção Pln-QUADRA, a que se 
referem, extraindo-se, em seguida as cópias que senio juntadas na prestação de contas. 

§ 2•. - No ato da apresentação da prestação de contas deverão 
ser apresentados os originais dos documentos, juntamente com cópias, para a devida autenticação 
pela Prefemira Municipal. sendo de que os docu111e11tos originaisflcarilo arquivados na Entidade 
beneficiaria à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, podendo ser requisitados para verificação. 

Art. 3•. - A 11,io prestação de contas, ou a suo apresentação de 
forma irregular, ensejará na bloqueio dos repasses futuros. bem como na co1111111icação aos 

demais Órgãos Fiscalizadores. 

Art. 4•. - As despesas decorrentes da execução deste Decreto 

corrercio por coma de dotaçõe~ próprias do orçamento vigeme, a saber: 

02 - PODER EXECUTIVO 
02.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇA·o 
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2032 - S11bvc11ç11o APA.E TATUÍ 
3.J.50.43-Sub,,enç/Jes Sociais 

02 - PODER EXECUTIVO 
02.08 - SECRETARIA TRABALHO E DESEN VOLVTMEN TO SOCIAL 
02.08.02- FUNDO MUNTCIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 
1)8.244.0004.2032-Subl'ençllo APAE TATUÍ 
3.3.50.43 - S11bve11ç,ie.s Sociais 
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publicaçlio. 

Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ 1902/2020 
De 24 de Setembro rle 2020 

Art. 5~ - Este Decreto entra em vigor na da1a de sua 

Quadra, 24 de Se1embro de 2020. 

LUIZ tos PEREIRA 
Prefeito ,\11111icipul 

&gW""'° •• """' ,,.,,.,,. • p,M<""" "' Pnfo;~;~poJ de Q,"'m "' ""' ,,,m 

PAULOSEIRO TONASFIJRO 
Secretario Mun. P/1111eja111e11to e Gesrl,o Admi11ístratiw1 
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Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N•. 19(/212020 
De 24 de Seiembro de 2020 

ANEXO I 

ORGÂO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP 
ORGÃO BENEFICIAR/O: 
ENDEREÇO: 
bATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: (DIA, MÍS E ANO) 

Os signatários, na qualidade de represe111a111es do órgão be11eflciário-,-_ _ (11ome da E111idade). vem 
indicar, na fon11a abaixo detalhada, a documentação comprovadora da c,plicaçào dos recursos 
recebidos em _ _ _ (dia, mês e ano), da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, na 
imponá11cia de RS _ _____ {por e;rte11w), recursos estes recebidos para a manutenção das 
atividades em serviço.< de ___ ___ ____ _ _____ _ 

Os documentos abaixa relacio11culos correspondem oo total recebido. 

DATADO ESPECIFICAÇAO N' DO NA TUREZA DA FAYORECmo VALOR 

DOCUA1ENTO DO DOCUMENTO CHEQUE DESPESA 
fNF OU RECIBOI 

TOTAL: RS, _ _ __ { _ _ ___________ __, 

Declaramos, na q11alidacle de 1·espo11scÍl'eis pela _____ _ __ (nome da Entidade), sob as 
penas da /e,, que a docume11tação acima relacionada comprova a exata aplicação dos rec11r.<os 
recebidos para os fms indicados. 

local e dara: 

Responsáveis: Presidente 
NomeeRg 

Tesoureiro 
No me e Rg 
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