
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO CEP: 39.660-000 

- ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.843, DE 25 DE AGOSTO DE 2.015

“Autoriza o Poder Executivo a 
Subvencionar a Associagoes quo 
Especifica e D6 Outras ProvidSncias.”

A Camara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprova e Eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Poder, Executivo autorizado a celebrar Convenio, para 
subvencionar instituipbes, exerclcio 2.015, com as seguintes Associates:

I - Associate Comunitaria dos ArtesSos de Turmalina - SOARTE, pessoa 
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
00.917.002/0001-40, com sede na Avenida Lauro Machado,n. 237 - Centro, 
em Turmalina/MG., no valor de R$ 3.000,00 (trbs mil reais).

II - Associate dos Artesaos de Turmalina, pessoa juridica de direito 
privado, sem fins lucrativos, filantrdpica, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
20.638.573/0001-52. com sede na Avenida Lauro Machado,n. 237 - Centro, 
em Turmalina/MG., no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais).

Art. 2° - O Convenio, objeto da presente Lei, vigorara ate 31 de dezembro 
de 2.015.

§ 1° - Sera repassado o montante global de R$ 3.000,00 (trbs mil reais), ate 
o dia 31 de dezembro de 2.015, de acordo com a previsao e disponibilidade 
financeira deste Municipio, atendendo-se a previsao orgamentaria.
§ 2° - As Associates de que trata o artigo anterior enviarao a Camara 
Municipal de Turmalina uma via da prestagSo de contas dos recursos 
recebidos, no prazo de 30 (trinta) dias apbs o prazo estipulado no caput.

Art. 3° - Os recursos necessaries para execute do convbnio correrao por 
conta de dotapbes especificas, consignadas no orgamento 2,015, n. 
06.01.01.13.392.0026.2075; subvengoes sociais n. 33504300, fonte 100, 
ficha 0475.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicagao, revogando-se as 
disposigoes em contr^rio.

Turmalina/MG., 25 de agosto de 2.015.

tmanJinneiro Lopes 
Prefeito Municipal


