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TERRDAMANGA 	 - 

AUTOGRAFO N.° 3958/2018 - 	Lei 11.0 

PROJETO DE LET N.° 069/2018 do Executivo: 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
AUXLIO NO CORRENTE EXERCICIO A SOCIEDADE ESPIRITA "DR. 
BEZERRA DE MENEZES" QIJE ESPECIFICA". 

ARTIGO 10  Fica o Execufivo Municipal: aütorizado a conceder: no exerckio de 2018, AUXILIO no valor de R$ 
15.000,00 - (quinze - rnil iSis) a Socièdade Epirita "Bezerra de Menezes" - CNPJ 
50.71044251000t62: - - 

Paragrafo ónico - A utiliiàcao dos recursos ?epassado deveá ser reali2ada ate 31 de dezembro 
de 2018,'A prestaçao de contas pela lñstituiçao beneflciadä deverâ ser elaborada nOs termos das 
instruçöes n'.02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SaoPaulo. 

ARTIGO 21. - Fica aberto no Setor de Contabulidade- a Empenho, crédito suplementar. na Lei Orcarnentaria no. 
4438/17, de 17 de outubro de 2017, aimportância de R$ 15.000 1 00 (quinze mu reals), para rèforço 

do dataçao orçarnentaha abaixo mencionada: - 	- 	 - 

7 	02-EXECUTIVO 	I 	 - 
17- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 	 - 	 - 
08.241.0025.2.060 - Manutença6do Fundo Municipal do ldaso 
4.4.50.42.00.91.0510 -Auxiflo -------------- ------------ -c-------------  - -------- 

---------:------------- R$ 	15.000,00 

ARTIGO 3°. - 0 crédito constante do artigo 2° serE coberto corn o recurso provenientede parte do superavit financeiro 
apurado em balanc pathmonial do exerciclo anteilor, retiticado pelo cancelamento de restos a 
pagar, déque trata o incisol do parâgrafol°. do artigo43, da Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

ARTIGO 40. - Ficam alterados os anexos lie ill do Piano Plurianual - Lei fl° 4433/11, de 26-09-2017 e anexos V e 
VI da Lei de Diretrizes Orçamehtailas LIDO-K18 - Lei n° 4419/17, de 27-06-2017 e sues 
posteriores alteraçoes. 

ARTIGO 50. - Esta Lei entrará em vigor na data de sue publicaçao, revogadas as disposiçOes em contrário. 

JardinOpolis, 23 de outubro de  

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal 
SP, aos vinte e três dias do mês de outubro de 2018. 

eamara 


