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LEI NS 240/87

SIÍMULA: - Autoriza o Executivo Municipal, a celebrar convênio, con-

ceâer subvenção social e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, aprovou e eu,

ALVIR OTTO, Prefeito Kunielpal, Sanciono a seguinte Lei:

ART. 12. - Considerando o disposto no item IV, do antigo 74> item '

XIV, do artigo l Cs e item YI do artigo 93 da Lei Complemantar n2 27

de 08/01/1986, Lei Orgânica dos Municípios, fica o Executivo y\m±c±

pai autorizado a celebrar Convênio com & CLIFICA MÉDICA'H.J. LTDA,'

estabelecida na cidade de União da Vitoria, Estado do Paraná, com "

a finalidade de atender doentes mentais carentes, encaminhados pela

Prefeitura I.Iunicipal

ART. 22. - Iara atender as despesas decorrentes do artigo anterior"

fica o Sxecutivo Municipal, autorizado a conceder uma subvenção so-

cial no Valor correspondente a 10 (dez$ valores do maior valor de

referência a partir do mês -de janeiro de 1.927 e reajustado quando1

houver alteração deste valor.

ART. 3e» - Para a cobertura do disposto no artigo 22., fica o Sxecu

tivo Tvüunicipal autorizado a abrir no orçamento vigente, uai credito"

adicional especial no valor de CZ$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzados)

dentro da seguinte dotação orçamentária:

Departamento de Saúde e Assistência Social. 0701

Divisão de Saúde 0702

Despesas Correntes 3000

Transferências Correntes 3200

Transferências a Pessoas 3250

ART. 4°. - Para cobertura do crédito autorizado, será considerado,1

como recurso, o disposto no item III do artigo 43» da Lei ne 4.320,

de 17 de março de 1.964.

^HT. 52. - pa
xercicios vindouros, a subvenção social conce

dida terá o seu valor consignado no orçawento geral do Município.
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AHT. 6̂ . - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Crus Machado/Pr., em

18 de maio de 1.98?

Secretrio Municipal


