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MUNlClPlO DE GUARaPARl

ESTADO DO ESPlRlTO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N0.3564/2013
D I S P ~ ESOBRE CELEBRACAO DE CONV~NIO COM
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espirito Santo, no uso de suas
atribui~deslegais, alicer~adonas disposi~des
do art. 88, lnciso IV, da Lei OrgGnica do Municipio - LOM,
faz saber que a CBmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte
L E I:
.

.

Art. lo- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convenio no valor de ate R$
15.000,00 (quinze mil reais), como forma de contribui~bo,dentro das rubricas da Secretaria Municipal
de Esporte Cultura e Turismo - SECTUR, no programa or~amentariomunicipal para o exercicio
financeiro de 2013, com a sociedade civil para fins desportivos denominada LlGA DE FUTEBOL DA
AREA RURAL DE GUARAPARI - LIFARG, sediada.a Estrada Eufrodisio Fraga de Miranda, Sdo JoBo, Zona
Rural, Guarapari, Estado do Espirito Santo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ No.
08.855.65310001-64, declarada de utilidade por forca da Lei Municipal No.274412007.
Par6grafo ~ n i c o :0 convbnio autorizado sera para atender no apoio financeiro
exclusivamente como forma de ContribuiqBo Social e Esportiva relativo ao custo de manuten~dodo
XXVl Campeonato Rural de Futebol Amador de Guarapari - ES., sera obrigatoriamente para aquisi~Go
de trofeus, medalhas, bolas, redes destinadas as praCas esportivas, despesas com arbitros,
contratap30 de veiculos para translado, premia~Boaos vencedores, marketing, sonorizapio, palco,
alimenta~bo,cerim6nia de abertura e encenamento.

Art. 2' A classifica~doda despesa decorrente da execu~Godesta Lei correra por
conta da seguinte dotaqdo or~amentaria:
0rg80: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA TURISMO - SECTUR
-Unidad&I;Q;!I--Elernento: 33.50.41
Despesa: 217
Fonte: 01

Art. 3" - A transferkncia do numerario estabelecida sera repassada em cota unica,
para atender ao capitulado no Paragrafo ~ n i c o
do Art. l o desta Lei.
Par6grafo ~ n i c o- Do valor repassado, a entidade prestara conta ate 45 (quarenta e
cinco) dias da efetiva realizaqBo do evento, sob pena de ndo o fazendo, ficar impedida de firmar
novos contratos e convknios com o Poder Public0 Municipal com o mesmo objetivo.
Art. 4' - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica~do,revogadas as
disposi~des
ao contrario.
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