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    LEI MUNICIPAL Nº 336, de 24 de março de 2009. 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção social e dá outras providências”. 

 

    MAURÍLIO TAVONI JÚNIOR, Prefeito Municipal de 

Trabiju, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social 

anual a FUNDAÇÃO AMARAL CARVALHO, situada na rua das Palmeiras nº 89, Vila 

Assis, em Jaú-SP, portadora do CNPJ/MF de nº 50.753.755/0001-35, mantenedora do 

Hospital Amaral Carvalho, entidade sem fins lucrativos. 

 

Art. 2º-  A subvenção social anual de que trata o artigo 1º será concedida de 

uma única vez durante o corrente ano, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais) para o custeio dos serviços de referência prestados aos pacientes oncológicos 

que residem neste Município. 

 

Parágrafo único:  A entidade subvencionada deverá firmar, no prazo a ser indicado 

pelo Município, termo de convênio, contrato de gestão ou outro instrumento similar e 

prestar contas até a data de 31 de janeiro de 2010 dos valores efetivamente recebidos 

durante este exercício e das despesas efetuadas. 

 

Art. 3º-  Os encargos e despesas assumidos pelo Município, em razão da 

execução desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

consignadas na lei orçamentária vigente, suplementadas se necessário for, sob a 

seguinte classificação orçamentária:10.244.0043.2027.0000 – 33.50.43 (subvenções 

sociais) – ficha 145. 

 

Art. 4º-  A presente subvenção está incluída nos dispositivos e anexos das Leis 

Municipais que tratam do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias Anual, além 

do Orçamento Anual. 

 

Art. 5º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Trabiju, 24 de março de 2009. 
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