
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

DECRETO Nº 104, DE 15 DE JULHO DE 2020.

“Estabelece a listagem de projetos que serão

apoiados por intermédio do Fundo Cidades, instituído

pela Lei Complementar Estadual nº 712/2013 e

alterações posteriores, e dá outras providências.”

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito

Santo, no uso das atribuições que lhe confere o art.68, § 4º, alínea “a”, da Lei Orgânica

Municipal, e

CONSIDERANDO a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo de

Apoio ao Desemvolvimento Municipal – FEADM, Fundo CIDADES, por meio da Lei

Complementar nº 712/2013;

CONSIDERANDO que a finalidade do Fundo CIDADES, expressa no artigo 1º da Lei

Complementar nº 712/2013, é apoiar invetimentos municipais nas áreas de infraestrutura

uebana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social,

agricultura, saneamneto básico, habitação de intreresse social, meio ambiente,

sutentabilidade e mobilidade;

CONSIDERANDO que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013 define que

para aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo CIDADES o Município deverá publicar

na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;

CONSIDERANDO ainda, que essa piblicação deve identificar, por projeto, a área

beneficiada, a(s) diretriz(es) e prioridade(s) de aplicação dos recursos atendidas, conforme

prevê o artigo 4º, I, do Decreto nº 4592-R, de 12/03/2020;

CONSIDERANDO o reconhecimento pelo Congresso Nacional por meio do

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Estado de Calamidade Pública

Nacional para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada

ao coronavírus (Covid-19);

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelcido, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei

Complementar nº 712/2013 e nos Decretos Estadual nº 4563/R e 4592/R, o projeto que será

apoiado pelo FEADM no âmbito do Município de Jaguaré-ES, detalhando suas áreas de

investimentos, diretriz(es) e prioridade(es) atendidas:
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PROJETO APOIADO ÁREA DE

INVESTIMENTO

DIRETRIZ(ES) PROPRIEDA

DE

VALORES

Construção de parte da

segunda etapa do

espaço multi esportivo

na Avenida Nove de

Agosto – Centro.

Infraestrutura

Urbana

Dec. 4563-

R/2020

Art. 2º, I

Dec. 4563-

R/2020

Art. 3º, I

R$ 743.270,09

(setecentos

quarenta e três

mil, duzentos e

setenta reais e no

ve centavos).

Art. 2º O projeto constante desde Decreto será executado com recursos do Fundo

Municipal de Investimentos transferidos do Fundo CIDADES e será fiscalizado e avaliados

pelo Conselho 1.126/2013, membros nomeados por meio do Decreto nº 164/2018 e alterado

pelo Decreto nº 103/2020.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUIMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte(15-07-

2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito
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