
 LEI MUNICIPAL Nº. 2.641/11 – de 1º de março de 2011 
 

“Dispõe sobre autorização para concessão 

de subvenção a entidade que menciona, 

bem como celebrar convênio com a mesma, 

e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, nos termos do art. 76, 

XXIX, da Lei Orgânica deste Município, à CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 

de Goiatuba, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 00.027.995/0001-84, com sede na Rua Mamoré, 537, Setor Central, em Goiatuba-GO, no 

valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como celebrar convênio com a mesma. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O repasse financeiro descrito no art. 1º somente será efetuado a 

quem estiver exercendo legalmente o cargo de Presidente da Instituição beneficiária, 

mediante recibo. 

 

Art. 2º - A subvenção de que trata o art. 1º  tem por objetivo auxiliar a CDL, na construção 

de sua sede própria.  

 

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais 

necessários ao pleno cumprimento desta lei. 

 

Art. 4º - Ficam autorizadas as alterações que se fizerem necessárias no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, para atenderem às despesas 

decorrentes da presente Lei. 

  

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 

02 de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

ao primeiro dia do mês de março do ano dois mil e onze (1º/03/2011). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 
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