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LEI Nº 2.868, DE 09 DE MARÇODE2020.
“Dispõe sobre autorização para a concessão de subvenção social no exercício de 2.020 à
Santa Casa de Andradina,e dá ou! providências”.

APARECIDADE FÁTIMA GAVIOLI NASCIMENTO, Prefeita do Municípiode Castilho,
Estado de São Paulo, no usodas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz saber que a Câmara Municipal de Castilho aprovou e cla sanciona e promulga a seguinte
lei:

Art, 1º - Fica o Poder Executivoautorizado a conceder no exercício de 2.020, nos termos do
art. 16 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, subvenção social às organizações da
sociedade civil, denominada Santa de Andradina, no valor global de até R$ 560.000,00
(quinhentose sessenta mil reais); paraarealização de despesas de custeio na áreada saúde.

-á, no que couber, às disposições da Lei Federal
à celebração do termo

de contas.

Art. 2º - A entidade beneficiária sujei
13.019,de 31 de julho de 2014 e alterações, especialmente, as relativ
de colaboração ou de fomento, monitoramento e avaliaçãoe pres

Art. 3º - O valor da presente lei, ocorrerá por contadas dotações previstas no orçamento de
2020 aprovado pela Lei Municipal nº 2.847, de 26/11/2019, suplementad: jo, por
decreto, até o valor total da autorização da concessão nos termosdo art. 43, $ 1º, incisos TIT da
Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado, caso seja necessário, a promover as
alterações necessárias a fim de incluir ou ajustaros valores e o programa, objetos desta Lei, no
PPA - PlanoPlurianual c na LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias, do exercício de 2020.
Art, 5º - Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de
janeiro de 2020.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho-SP, 09 de março de 2020.

APARECIDA FÁTIMA, OLI NASCIMENTO

Publicado e registradonesta Secretaria, na datasuiS ii r

Praça da Matriz, 247 - Caixa Postal 08 - Centro - CEP 16.920-000- Fone: (18) 3741-9000 - CastilhoiSP
e-mail: secretaria(acastilho.sp.gov.br

site: www.castilho.sp.gov.br


