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PREFEITURA MUNICIPAL 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FIRMAR CONvENIOS DE 
COOPERAcAO TECNICO-FINANCEIRA COM 
ENTIDADES FILANTROPICAS E DA OUTR.\S 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Atilio Viv<icqua, Estado do 
Espirito Santo, APROV A e o Prefeito Municipal 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei 

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a firmar 
convenios de cooperayiio tecnico-financeira, pelo prazo de ate dois anos, com entidades 
assistenciais, sem fins lucrativos, e filantr6picas, assim legalrnente constituidas e definidas, 
para a presta<;iio de relevantes serviyos pllblicos a populayiio hipossuficiente, urbana e rural 
do Municipio. especialmente assistidas pela SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATiLIO 
VIV A.CQUA e pela ASSOCIAcAO DE MORADO RES DE FLECHEIRAS. 

§ 1° - Fixa-se em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) o 
repasse mensa! da municipalidade para a SOCIEDADE PESTALOZZI DE A TiLIO 
VIV A.CQUA e em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), o repasse mensa! da 
municipalidade it ASSOCIAcAO DE MORADORES DE FLECHEIRAS, valores que 
poderiio vlr a ser corrigidos pelos indices oficiais de inflayiio, durante a vigencia dos 
respectivos convenios. 

§ 2o - 0 repasse financeiro de que trata o panigrafo anterior s6 
seni efetuado mediante prova por parte da entidade convenente de que se encontra em pleno 
e regular funcionamento, corn todos os registros legais em dia, ficando, caso contnirio, o 
Poder Executive Municipal autorizado a prestar diretamente os services conveniados, ate 
completa regulariza<;iio documental dos convenios. 

Art. r - Como contrapartida it cooperayiio financeira da 
Prefeitura, as entidades convenidadas cumpririio precipuamente suas atribuicOes estatut<irias, 
das quais dariio contas ao Executive em relat6rios mensais, entregues ao Gabinete do 
Prefeito, sob pena de supensiio unilateral do repasse pecuni<irio, como medida preventiva it 
denllncia dos respectivos convenios. 
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Art. 3° - Esta Lei entrani em vigor na data de sua publica~ao, 
com efeitos retroativos a 03 de janeiro de 2005, revogadas as disposi~Oes em contnirio. 

Atilio Viv<icqua, 22 de mar~o de 2005. 

utuo uulb :IMA 
Prefeito Municipal 
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