
CARUARU
LEI N° 5.963, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.

Autoriza 0 Poder Executivo a abrir
Credito Adicional Especial no
Orcamento Municipal, destinado a
concessiio de subvenciio a Academia
Caruaruense de Cultura, Ciencias e
Letras - ACACCIL e da outras
providencias.

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Faryo
saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica autorizado 0 Chefe do Poder Executivo a conceder subvencao no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais it Academia Caruaruense de Cultura, Ciencias e Letras-
ACACIL, com sede e foro nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n" 08.862.260/0001-88 e
reconhecida de utilidade publica pela Lei Municipal n° 2.813, de 24 de agosto de 1983.

Art. r A subvencao concedida tern a finalidade de custeio de despesas em material de
expediente, material de limpeza e higiene, servicos de terceiros, pessoa fisica ou pessoa
juridica, pela prestacao de servicos profissionais, manutencao de equipamentos e outras
despesas de conservacao das instalacoes e funcionamento da instituicao, como agua, luz e
telefone.

§ 1° A entidade beneficiada devera, ate 0 prazo de 60 (sessenta) dias, apes a liberacao
de cada parcela, elaborar a prestacao de contas, apresentando-a it Controladoria do Municipio
de Caruaru na forma estabelecida na lei ou convenio.

§ 2° Caso nao haja 0 cumprimento do estabelecido no § 1°, havera imediata suspensao
dos repasses.

§ 3° A subvencao de que trata 0 "caput" do artigo 1° devera estender-se ate 31 de
dezembro de 2017.

Art. 30 As despesas decorrentes do credito autorizado por esta Lei, serao custeadas com
os recursos previstos pelo artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e serao detalhadas no Decreto de
abertura, bem como a classificacao orcamentaria competente.

Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, com efeitos financeiros
retroativos a 02 de janeiro de 2017.

7; 195° da Independencia; 129° daPalacio Jaime Nejaim, 24
Republica.

o PROJETO QUE ORIOINOU ESTA LEI E DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO


