LEI MUNICIPAL Nº 1543/17, DE 13 DE JUNHO DE 2017.
Autoriza o Município de
Floriano Peixoto - RS, através do
Poder Executivo, a conceder auxílio
financeiro no valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) para o
Hospital São Roque, visando
auxiliar nas melhorias em seu
espaço
físico,
e
dá
outras
providências.
ORLEI GIARETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO
PEIXOTO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e
promulgo a seguinte
L E I:
Art. 1º - Fica o Município de Floriano Peixoto - RS, através do
Poder Executivo, autorizado a conceder auxilio financeiro no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), para o Hospital São Roque (CNPJ sob o
nº 90.156.217/0001-88), do Município de Getúlio Vargas – RS, visando
colaborar para a execução de melhorias em seu espaço físico, em especial
para a substituição/troca das antigas janelas de madeira.
Art. 2º - Para custeio das despesas decorrentes da presente Lei,
será utilizada a seguinte dotação orçamentária, já consignada no Orçamento
Municipal de 2017, que possui as seguintes classificações funcionais e
econômicas:
03.01.04.122.0020.2004
33.50.41.00.00.00 (32) – Contribuições.......................................R$ 1.200,00
Art. 3° - O Hospital São Roque fica obrigado a prestar contas do
valor recebido à título de auxílio financeiro de maneira simplificada,
efetuando a remessa de competente documento fiscal à Prefeitura Municipal,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento dos recursos,
comprovando a aquisição e instalação de uma janela nova para melhoria em
sua sede física.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no
local de costume, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO,
RS, aos treze dias do mês de junho de 2017.
ORLEI GIARETTA,
Prefeito Municipal.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Em 13.06.17
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ELTON LUIZ FIORI,
Secretário.

