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LEI N°. 21/2005

SÚMULA - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DIAMANTE
D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ, A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE DIAMANTE D"OESTE - AACADI,
DURANTE O CURSO DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS:

EU, PREFEITO DO MUNiCíPIO DE DIAMANTE D'OESTE, Estado do
Paraná, faço saber aos valorosos cidadãos diamantenses que o Poder Legislativo
Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Diamante O'Oeste, Estado do Paraná,
autorizado a conceder, no curso do exercício financeiro de 2006, a transferência de
recursos a título de Subvenção Social, até o valor de 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), mensalmente, desde que observado o disposto nos arts. 16 e 17
da Lei Federal nO4.320/64.

Art. 2° - O repasse dos referidos recursos estarão condicionados á apresentação de
um plano de aplicação dos mesmos, comprovação da regular aplicação de recursos
públicos anteriormente recebidos, bem como a quitação de todos os tributos e
contribuição, Federais, Estaduais e Municipais a que estiver sujeita.

Art. 3° - A entidade supracitada, beneficiada com os referidos recursos, submeter-se-
á, á fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento das
metas e objetivos para os quais forem destinados os repasses.

Art. 4° - Será celebrado termo de convênio ou ajuste entre o Municipio e a entidade
sL:pracitada regrando a utilização dos recursos repassados.

Art. 5° - Nos casos de aplicação diversa do pactuado no respectivo instrumento de
convênio, os valores recebidos pela entidade deverão ser recolhidos aos cofres
públicos num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação,
devidamente corrigidos pela variação inflacionária e acrescidos de juros de mora da
ordem de 1% (um por cento) ao mês.
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Art. 6° - As despesas oriundas do' referido termo, correrão por
Orçamentária específica do Orçamento Geral do Município para
financeiro de 2006 .
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Art. 7° - Esta lei entra em vigor em 1° de Janeiro de 2006, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura do Municipio de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná,
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco ..
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