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DECRETON.o 1.708 DE10 DEDEZEMBRODE2002

•

•

"Regulamenta o !i Único do art. 2° das Leis 1549/02-
1550/02-1551/02-1552/02-1553/02-1554/02-1555/02-

1556/02-1558/02-1559/02-1560/02-1561/02-1562/2002"

JAIR VALENTEFERNANDES,Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,

D E C R E TA:
ARTIGO 1° - A obtenção dos auxílios e subvenções

de que trata as Leis 1549/02-1550/02-1551/02-1552/02-
1553/02-1554/02-1555/02-1556/02-1558/02-1559/02-
1560/02-1561/02-1562/02, condiciona as entidades e as APMs
a prestarem contas à Prefeitura Municipal nos seguintes termos:

I - Apresentar Declaração (Anexo I), confirmando que a
utilização do auxílio e/ou subvenção recebido, destinou-se
exclusivamente na realização de projetos, programas e atividades
sociais em prol da comunidade de Águas da Prata;

II - Apresentar relatório (Anexo II deste Decreto),
identificando os pagamentos efetuados com os recursos recebidos,
acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamentos
(recibos e Notas Fiscais, etc ..);

III - Apresentar um resumo da Prestação de Contas,
discriminando receitas e despesas e demais discriminativos
constantes do Anexo III do presente Decreto.

ARTIGO 2° - Além dos anexos acima descritos, as entidades
ou APMs beneficiadas, deverão apresentar junto à prestação de
contas, cópia de ata do Conselho Municipal de Assistência Social ou
parecer do Conselho, referendando a aprovação da respectiva
prestação de contas.

ARTIGO 3° - Fica definido o prazo de 30 (trinta) dias, após
a vigência dos Convênios celebrados, para que as entidades e APMs
prestem contas à Prefeitura dos recursos e auxílios recebidos.
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!i ÚNICO - O prazo acima poderá ser prorrogado pelo
Prefeito Municipal, a pedido das entidades conveniadas, desde que
haja motivos justificáveis para tanto.

ARTIGO 40 A Prestação de Contas deverá ser
encaminhada à Prefeitura Municipal por ofício, e somente será
expedido o devido protocolo se satisfeitos as exigências contidas no
presente Decreto.

ARTIGO 50 - Os recursos recebidos deverão ser gastos
dentro do prazo de vigência do respectivo convênio e, em havendo
sobra de recursos, estes deverão ser ressarcidos à Prefeitura
Municipal havendo demonstração de saldo negativo, estes deverão
ser supridos como contra-partida da entidade.

ARTIGO 6° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário .

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dois.
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A NEXO-I

DECLARAÇÃO

•

•

__________________ "presidente da

entidade: , declaro
para fins de cumprimento do que dispõe o art. 10 da Lei
Municipal N.o /2002., que os recursos recebidos da Prefeitura
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, foram utilizados
exclusivamente na realização de _
(descrever se é um Programa, Projeto ou atividade) em prol da
Comunidade de Águas da Prata.

Águas da Prata, de de 2002 .

assinatura do declarante
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Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
CNPJ 44,831.733/0001.43

ANEXO-lI
DISCRIMINATIVO
EFETUADAS

DOS PAGAMENTOS E DESPESAS

Entidade:

•
Beneficiário do Pagamento Espécie de Valor em R$

(Discriminar o nome da Pessoa: Comprovante
Física ou Jur.)

•
Obs.: Na definição da espécie de comprovante, a entidade deve
descrever se é uma Nota Fiscal ou se é um Recibo, em sendo nota
fiscal, descrever pela abreviatura "NF" acompanhada do seu
respectivo nO,

Águas da Prata, .__ de de 2002

Assinatura do responsável pela entidade
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A N E X O - III

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade:

Nome do Representante:

CNPJ da entidade:

NOdo Convênio:

Valor total dos recursos recebidos R
Valor total das despesas realizadas R
Saldo financeiro R$
Contra-oartida da entidade R$

Justificativas:
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Águas da Prata, /_-----_/ ----

Assinatura
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