
Prefeitura Municipal de Quadra 
"Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N~ 190<112020 
D~ 25 de Setembro de 2020 

"Dispõe sobre repasse ji11011ceiro à 
Aswci<1ç1io de Coleta e Manuseio de 
1\1atcriafr Recicl1h•eis de Quadra, e 
dá outras proviilêncil,s". 

L UIZ CARLOS PERETRA, Prefeito do Município de Quadra, 
Estado de São Paulo, 110 uso da atribuição que lhe confere o artigo 39, inciso IV da Lei Orgá11ica 
M11111cipal, e especialmente das co11tidas na lei 699/20, 

DECRETA 

Arl 1~ - Fica o Depar/amento de Finanças da Prefeitura de 
Quadra, autorizado a repassar recursos fina11ceiros a Associação de Coleta e Manuseio de 
Materiais Recicláveis de Quadra, 110 valor de R$ 4.000,00 {quatro mil reais), a tflulo de repasse 
fi11ancc1ro, no decorrer do més de Setembro de 2020. 

Parágrafo único· Os rec111·sos de que trata o caput deste artigo 

serão creditados em conta do Banco do Brasil. 

Art. 2~ - A Associaçüo de Coleta e Manuseio de Matcriafr 
Recicláveis de Quadra de1•erá prestar contas dos recursos subvencionados nos moldes da 
Instrução nº 0212008 - do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 10 de Janeiro de 

2021. 
§ 1~ - A prestação de contas dos recursos recebidos de,-erá ser 

encaminhada através de oficio dirigido ao Prefeito Municipal, e vir acompanhada dos seg1dntes 

documentos· 
1 - indicar os recursos recebidos e descrever resumidamente os 

documentos de despesa, em conformidade com o anexo 1 deste Decreto; 
11 - Atestado da existência e funcionamento da Emidade, 

relativa ao período de co11cessão, firmada por A111oridade Pública, Federal ou Estadual, com 
jurisdiçrio no município sede da Entidade. 

111 - Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão 
corresponde111e do beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado, com cópia da Ata da 
reun({lo que apro,•ou as comas. 

IV - Cópia do Extrato Bancário onde demonstre o recebimemo 

dos recursos, bem como dos cheques correspondentes. 
V - Cópia do Balanço/Balancete ou Demonstraçcio da Receita e 

Despesas, com mdicação dos valores repassados pela Prefeitura, referente ao exercício em que o 

numerário foi recebido. 
VI - Cópia da Ata de Eleiçilo e Posse da Diretoria em 

Exercício. 
VII - indicação, no corpo dos documentos originais das 

despesas, através de carimbo com os seguintes dizeres "Contribuição PJ'vf-QUADRA, a que se 
referem, extramdo-se. em seguida as cópias que serão juntadas na prestação de contas. 

§ 2~ - No ato da apresentação da prestação de comas deverão 
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Prefeitura Municipal de Quadra 
" Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO IV-._ 1904/2020 
De 15 de Selenrbro de 1020 

ser apresentados o.ç originais dos documentos, juntamente com côpias, para a dei•ida aulenticaçtio 
pela Prefeitura Municipal. sendo de que os documentos originais ficarão arquivados na Entidade 
beneficiaria à disposição dos Órgiíos Fiscalizadore.s, podendo ser requisitados para verificação. 

Art. 3'. - A não prestação de contas, ou a sua apresentação de 
forma irregular, en.tejará no bloqueio dos repasses jllluros, bem como na comunicação aos 
demais Órgãos Fiscalizadores 

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

02 - PODER EXECUTIVO 
U11/dade Orçnmentdr/n: 02.07 - Secret11r/11 de Agric11/t11rn e Melo Amb~llle 
U11/dade Executoru - 01.07.01 - Agricultura e Meio Anrb/ellfe 
F1111clonnl Programática: 20.606.0009.2028-A Coleta Mnt. Rectctd.-eis de Quadra 
Natllreza tia Despesa: 3.J.50.41 - Co111rib11içáes 

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

Quadra, 25 de Setembro de 2020. 

LU/1.RLOS PEREIRA 
Prefeito Mu11ícipa/ 

Registrado em livros próprios e publicado 110 web site e ~o :a Prefei111ra de Quadra na da1a .wpra. 

PAULOS~ TONASHIR O 
Secre111rio Mttn. Pla11ejamento e Gest,io Admi11istratlva 
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Prefeitura Municipal de Quadra 
" Capital do Milho Branco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

DECRETO N'. 1904/1020 
De 25 tle Selembro de 2020 

ANEXO I 

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP 
ORGÃO BENEFICIAR/O: 
ENDEREÇO: 
DA TA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: (DIA, MiS E ANO) 

Os signatários, 110 qualidade de represemantes do órgão beneficiário. ___ (nome da Entidade}, rem 
i11dlcar, na Jon11a abaixo detalhada. a docw11en1ação comprovadora da aplicaçc1o dos recursos 
recebidos em ___ {dia, mês e ano), da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA. 11a 
importância de RS --,-- ___ (por exte11so), recursos estes recebidÔs para a 111m111tençào das 
alividades em serviços de _______ ________ __ _ 

Os doc11111c111os abaixo re/acio11ados con·espondem ao total recebido. 

DATADO ESPECIFICAÇÃO NºDO NATUREZA DA FAVORECIDO VALOR 

DOCUMENTO DO DOCU,~ENTO CHEQUE DESPESA 

fNF OU RECIBO) 

TOTAL: RS ____ ( _____ ________ __,, 

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ________ (nome da En11dade), sob as 
penas da lei, que a docw11e11tação acima relacionada comprova a exata aphcaçiío dos recursos 

recebidos para os fins indicados. 

local e data: 

Responsáveis: Presideme 
NomeeRg 

Tesoureiro 
NomeeRg 
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