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ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de são s,imão
_ Gabinete do prefeito 
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LEI N.o 571 DE 11 DE MAIO DE 2915
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"Autorizu o cheÍe clo Pocle.r', Execpttivo a concecler Attxílio
Financeiro a Instituição Acrventista central Brasileiru cle
Educação e Assistência social, na formu que especificct e dd
outrus providêncios."

A CAMARA MUNICIPAL DE sÃo sIMÃo, ESTADO DE GoIÁs, no uso desua competência e atribuições que lhe cortferem as Constituições cla RepúrbÌica e do Estado deGoiás, bem assim aLei orgânica Municipal, tendo em vista o interessÇ superior ç predominante daAdministração, APRovA e eu prefeito sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica, por força desta Lei, o Chefe do Pocler Executivo, autorizado açonceder auxílio financeiro de R$3.000,00 (Três mil reais), a InstituiçcÍo Aclventistu CentrulBrasileira de Educação e Assistência Social, Clube clos Desbrav(tclores, entidadç civil efìlantropica assistencial de direito privado, inscrita no cNpJ no 60.833.g10/005 7-31, com endereço
na Av' Caiapo, no 800, Bairro Santa Genoveva, CEP. no 74.672-400, na cidade de Goiânia-Go,
reconhecida de uti l idade pública pela Lei Municipal n" 42912011; e f irmar Convênio, tendo comoobjeto auxílio financeiro nas despesas do cLUBE Dos DESBRAVADORES, na Cidade de SãoSimão-GO.

$1" - A entidade filantropica beneficiada com a doação cleverá prestar constas daimportância recebida no prazo de 20 1', ' inte) dias, apos o recebimento" a contar da assinatura doConvênio.
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da execução da presente Lei correrão por conta de

Art' 3o - Esta Lei entra em vigo r na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrârio.

GABINETE Do PREFEITO Dtr SÃo SIMÃO-GOIÁS, aos onzedias do mês demaio do ano de dois mi l  e quinze ( l l l0í l }015).

PREFEITO
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