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PREFEITURA MUNICIPAL 

LEI N° 736/06, DE 26 DE JUNHO DE 2006 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A 
FIRMAR CONVENIO DE COOPERA(fAO 
TECNICO-FINANCEIRA COM A 
ASSOCIA(fAO DA TERCEIRA IDADE DE 
ATiLIO VIVACQUA - ES (ASTAV) E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, fa{:o saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica o Poder Executive autorizado a firmar convEmio de cooperac;;ao 
tecnico - financeira, pelo prazo de ate dois anos, com a Associacao da Terceira Ida de de 
Atilio Vivacqua- ES (ASTAV), com inscri<;ao no CNPJ sob o numero 07.600.035/0001-00, 
sem fins lucrativos, assim legalmente constituida e definida, visando a cooperac;:ao e apoio 
na elaborac;ao de projetos diversos no amparo aos idosos deste municipio. 

Art. 2° - Fixa - se em R$ 700,00 (setecentos reais) o repasse mensal da 
municipalidade para a ASTAV, valor que podera ser corrigido pelos indices oficiais de 
inflac;:ao, durante a vigEmcia do respective conv£mio. 

ParS.grafo Onico: 0 Repasse financeiro de que trata o artigo 2° somente sera 
efetuado mediante prova por parte da associa\iio convenente de que encontra - se em 
plene e regular funcionamento e devidamente legalizada nos 6rgaos competentes. 

Art. 3° - Como contrapartida a cooperac;:ao financeira do municipio, a associac;:ao 
convenente cumprir8 precipuamente suas atribui¢es estatuta.rias, devendo apresentar 
mensalmente relat6rios e documentos comprobat6rios das respectivas despesas ao 
Executive Municipal, sob pena de suspensao do repasse pecuni8rio. 

Art. 4° - Qs repasse acima mencionado sera proveniente do orc;:amento financeiro 
vigente, ficando o Executive Municipal, autorizado a suplementar dotac;:Oes orc;:amenta.rias 
para atender as necessidades desta Lei, bern como abrir creditos especiais se for 
necessilrio. 

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;;ao, revogadas as 
disposic;:6es em contrilrio. 

Atilio Vivacqua - ES, 26 de junho de 2006. 
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