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PROJETO DE LEI Nº.   11.750  

Autoriza contribuição financeira ao Grupo em Defesa da Criança com
Câncer-GRENDACC, para ampliação de suas instalações; e autoriza

crédito orçamentário correlato (R$ 498.000,00).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo,

faz saber que em 07 de abril de 2015 o Plenário aprovou:

Art.  1º. Fica  o  Chefe  do  Executivo  autorizado  a  efetuar  transferência  de  até  R$

500.000,00 (quinhentos mil reais), ao Grupo em Defesa da Criança com Câncer - GRENDACC,

associação civil sem fins lucrativos de caráter social e filantrópico, a título de contribuição, para

ampliação  de  instalações  destinadas  ao  desenvolvimento  de  suas  atividades  institucionais,

detalhada no projeto anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei, em conformidade com o

disposto no § 6º do art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no art. 26 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 32 da Lei Municipal nº 8.269, de

16 de julho de 2014.

Art. 2º. A transferência de que trata o art. 1º desta Lei será precedida de celebração de

termo próprio, do qual deverão fazer parte integrante, no mínimo, o plano de trabalho, o projeto

técnico, o memorial descritivo da obra e o cronograma físico financeiro, devidamente aprovados

pelos órgãos municipais competentes.

§ 1º O termo de que trata o caput deste artigo especificará as obrigações da entidade

beneficiária relativas à prestação de contas, observando o disposto na legislação correlata  e as

instruções normativas e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2º As despesas com a execução do projeto de ampliação de que trata o art. 1º, que

superarem o valor ali indicado serão suportadas exclusivamente pelo GRENDACC.

Art. 3º. Para atender as despesas com a execução da presente Lei, fica o Chefe do

Poder Executivo Municipal, na forma do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
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de 1964, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município vigente

até o montante de R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais) na dotação:

 14.01.10.302.0176.2056  - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS –

ENTIDADES FILANTRÓPICAS

                                           4.4.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

                                                       0000 - PRÓPRIA

Parágrafo único. A cobertura do crédito adicional no valor indicado no caput deste

artigo, far-se-á com anulação parcial na seguinte dotação do orçamento vigente: 

08.01.28.846.0000.0901 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD

                   9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

                               0000 -  PRÓPRIA

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JUNDIAÍ,  em  sete  de  abril  de  dois  mil  e  quinze

(07/04/2015).

Eng. MARCELO GASTALDO
Presidente 

 /cm
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