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GA§INETE DO PREFEITO

Âlt*ra e ârcig* §s da Lei 343/?$1?,
pâra p*rntitir o auxítri* *naxrceirn m

Agr*mÊações Esp*rtivas e dá *rrtras
pr*vidências.

* PRHF§§Tü BS MT NICÍFIü SE I§,âZA§.É DÂ mÁT& §ST,â,ü* n§
PER|{,âMBUCü, usands de suas atribuições }egais, faz saber que a Cârnara

Municipal ÁFRCIV§{J e §U sanciono e promu}go a seguinte LEI;

Art. Í* - A Lei Municipal nÉ 343, de 31 cie rnarço de 2017, passâ a
vigor acrescid* do seguinte artigo:

árt. 5:A * Fica o Chefe do Poder Executive autorizadc a
co*ceder Âuxínio Fin*nçeiro a Ag:'emiações Esp*rfivas e atlet*s
residentes rls m*:lic{pio} que necessitem de ap*ie para p*rticipaçã*
em csmpetiç§es §*cais, regicnais e naci*nal

§ lq - * Auxili* finaxreir$ a âgrerniações espartivas ser*
permitide quand*r das realizações rie campecxratc, tcrnei*s e
participaçâ* ruâs xnais diversas disputas de modalidade esportiva
prarncvid&§ *u patl"nrinadas pela municipalidade.

§ 2s - S Auxilio finaxceirc às agremiações esportivas poder§
ser realizada diretarne*te à pessoa física Gu iurídica, desde que
comprüvada a representatividade da agrer*iaçâc.

§ 3s - ü Auxíll* fiinanceira a atletas, poderá ssr utiliuad* para
firstear despesas de locomoção para â sede da {§mp*tiçâ§}
haspedagens, alirnentaçâo e material esportivo"

§ 4s - F'indo c evsnÊ*, o attre{a bensficiad* fia* obrigado, s*fu
pena de nãa mais úbter qualquer tip* de rec{rr§*s dc padqg ie$
nunicipal, seia em forma de aiuda ou de
qralquer evento esportivo, a prestaçâo
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recebidos, no pÍazzo máximo de 30 {trinta} dias, sob forma de nctas,
recibos, passagens e etc.

Art 2e - As despesas da presente Lei correrão por conta de

dotações já existentes no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 3s - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo seus efeitos legais e financeiros a partir de te de agosto de 2018,

revogando-se as disposições em contrário.

em lSdeagost* deZSl§.

Nascirnento
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