
PREFEITURADE 2

EDEIA
caM A FORçA DO POVO!

2021/2024

Lei n. 1.018, de 16 de novembro de 2021-

"Dispõe sobre

reolizctçtio cle

'LEED,

de

do Feriado

Evangélico", e dá outras

AL da cidade de

F-ica o Poder E-tecutiro autorizado a

dc RS 15.000,00 lvinte c crllc,, rnil reais)

GELICOS DE EIfEi.:r - í- {)I'

com a realizacãc. r:t: riia -ltl

pal do

o

Executit'tt pctra

lho tle

atraves de

que deverá

excl

§2'.

transferência bartcána. donatária,

ser previamente ittformado à Prli:i

§3'. i'odos os recurs.is tiri;iri:,JS :i !eieii^, repassados deverão ser integralmente

cgntabilizadps pela parte donarái,:- ;i;m .1i1,'-)rüirtação. l1o prazo máximo de 30 (trinta)

dias. de sllas rcspectivas prestaçiies"

§4". lnpõe-se que os ,ja,i,.;,,1=ir r-. .-' i'cgistros mencionados no parágratb

anterior passarào pelo cri1,o do i)r:il;l',.;:rltcr.ili) rr' r, tlttabiiidade da Preíeitura Municipal.
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P

t/

que o quantitativo distribuído deverá

e eu sanciono a seguinte 1ei:

a doação. em pecúnia.

ocorrer.

no

LÍDERES

vistas a contrihuir

Feriado

por determinado. desde já, que o donativo deverá oconer.

a finalidade apontada Lo capuÍ do presente artigo.
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Art. 2". Fica o Chefe do Poder Executii'o Municipal autorizado a expedir os atos

necessários. n0 que couber, à erecuçào da-c C;sposições da presente Lei.

Art. 3". Fica o Poder F.recr-ttivo aL:ici'izado a abrir, ao Orçamento Municipal de

2021, aprovado pela Lei n'. 976. dc 01 onal de

Natureza Especial no montaúe de R$ 25.000,00 ( de

s tqte r avit fi nartceiro do .sobase

dezesseis

José W Andrade

Prefeito Municipal
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Art. -lo naEsta Lei entrará vigor

enr contrário

ADROS DE DETAL}.IA]\4ENTO DE DESPESAS

de sua publicação. revogadas as

DE EDEIA, Estado de Goiás. aos

disposições

GABINETE DO

do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 133" da Repúb1ica.

7

IOrgão: 10

Secretaria da AdministraÇãoUnicl. Orç: 04
Funcão:08
Sublunção: 244 À

I
/
/

a

ao de Pastores e COPLEED

3.i.s0.43.00
Í

01 25

2.084

200Recursos Orclinárii:s
I


