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監事

DECRETO No O1412O22

ESTABELECE

A

L漢STAG

EM

DE

PROJETOS QUE SERÅo APO書ADOS POR
INTERM圭DIO DO FuNDO CIDADES,
O Prefeito MunicipaI de Barra de Sao Francisco, Estado do Espi「ito Santo, nO uSO de
SuaS at「ibui鈎es legais e tendo em vista o que disp6e a legisla9aO Vigente,
especialmente o A巾go 66, Inciso漢X da Lei Org会nica do Municipio.

Considerando a criaGaO nO ambito do Pode「 Executivo Estadual do Fundo Estadual

de Apoio ao DesenvoIvimento Municipal ‑ FEADM, Fundo CIDADES, POr meio da Lei
Complementar nO 712/2013;
Considerando que a finalidade do Fundo CIDADES, eXPreSSa nO a舶go lO da Lei
Complementa「 nO 71212013, e aPOIa「 inVeStimentos munICIPalS naS areaS de
infraestrutura u「bana e 「ural

educa9aO

eSPOrfe, turismo, Cultu「a, Sande, Segu「an9a,

P「Ote9肴O SOC治I, ag「icuItura, SaneamentO bおico, habitagao de inte晦SSe SOCial, meie

ambiente, SuStentab帥dade e mob輔dade;
Considerando que o artigo =葛B da Lei Complementa「 nO 712/2013 de軸e que para

aplica辞O dos recursos t「ansfe面dos peIo Fundo CIDADES o Municipio deve略publicar
na imprensa oficiaI a listagem dos prqjetos que se略O aPOiados;
Considerando, ainda, que eSSa Publica?aO deve iden帥car, POr PrQjeto, a area

bene細ada, a(S〉 diretriz(es〉 e prioridade(S〉 de apIit冶9aO dos recursos atendidas,
COnforme preve o artigQ 5O言nciso l, do Decreto nO 5073‑R/2022,

RESOLVE :
Art‑ 1o Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em 「eSPeito ao disposto na Lei

Complementar nO 712/2013 e no Dec「eto EstaduaI nO 5073‑R/2022, OS P「Qjetos que
SeraO aPOiados peIo FEADM no ambito do Municipio de Barra de Sao F「ancisco ‑ ES,
expIicitando suas areas de investimento, diret「iz(es〉 e p「ioridade(S〉 atendidas:
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Art‑ 2O Os prQjetos constantes deste Decreto serao executados com recursos do

Fundo Municipal de lnvestimentos transferidos do Fundo CIDADES e serao
fiscalizados e avaiiados peIo Conse!ho Municipal de Fisc却za9aO e Acompanhamento
de que trata aしei nO 526/2014.

Art. 3o Este Decreto ent「a em vigor na data de sua pub‑icaeao・

