
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO 

L E I N2 06_22/8 

Autoriza o Podet Executivo Municipal 

a assinar Convtnio corn a Fundagao de 

Promogao Social " PRO-SOL" , de 

Cuidb4. MT , para a criagao de uma 

Casa do Axtesao 0 

0 SR. ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA 

PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANASTACIO 

ESTADO DE MATO GROSSO , NO USO DE 

WAS ATRIBUIOES LEGAIS 

Fago saber que a °Amara Municipal , 

Deaxata e Eu sanciono a seguinte 

Lei : 

Artigo 12 Pica o Poder Executivo 

Municipal , autorizado a assinar o Convtnio corn a PRO-SQL ' 

( Fundagao de Promoglo Social ) de atliabli -Mato Grosso visan' 

do a instalagao de uma Casa do Arteslo no Municfpio 

Artigo 22 . Caber 4 h PRO-SQL : 

	

a)- Repassar h Prefeitura recursos financeiros na ordem 	de 
0$ 5.000,00 ( cinco mil cruzeiros ) mensais 

b) -Tomar proviancias quanto a legalizagao da Casa do Arte' 

so de AnastAcio para comercializagao dos produtos artesa 

nais 

c). Remunerar a dirigente da Casa do Artesao . 

d). Supervisionar e prestax assisttncia t4cnica, necessaria ' 

ao funcionamento da Casa do Artesao . 

e). Controlar os resultados atrav4s da Coordenagao Geral das' 

Casas dos Arteaes do Estado . 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO 

Artigo 32- Caber a Prefeitura : 

a)- Providenciar o pr4dio para a instalaglio da Casa do Artesao. 

b)- Adquirir os equipamentos e demais materiais necessArios ao 

funcionamento da Casa do Axtesao , 

c)- Remunerar a funcionAria exceto o dirigente da Casa do jr' 

teslo . 
d)- Efetuar as despesas de manutencao pagamento de taxas de 

luz Agua e similares . 

e)- Cadastrar os arteaes e os artesanatos local . 

f)- Comercializar os produtos artesanais . 

g)- Prestar assist$ncia social ao artesao dentro de suas 

possibilidades . 

h)- Enviar a PRO-SQL balancete mensal de prestaglo de contas. 

i)- Enviar a PRO-SOL - Coordenadoria Geral das Chsels do Axtesao 

relat6rios trimestral de suas atividades . 

Axtigo 42- Esta Lei entrarA em vigor na 

data de sua publicagao revogadas as disposiOes em contrArio. 
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