PREFEITU RA M UN ICIPAL DE MORfl·JNHOS
BSTADO DE GOIÁS

LEI NQ 1.101, DE 19 DE JUNHO DE 1.992.

"Concede auxIlio financeiro ao
Am~rica Futebol Clube de MorrI
nhos, e dá outras
'1rO'l i

-

dên
.

cias".

o PREFEITO MUNICIPAL DE
MORRINHOS,
Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu,

Prefel

to Municipal, sancicno a seguinte LEI:
ART. IQ - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
conceder auxl1 io financeiro, no valor de Cr$SO.OOO.OOO,OO (oitenta
mi Ih~es de cruzeiros), ao Am;rica Futebol Clube de Morrinhos, a ser
peso parceladamente e de acordo com as disponibilidades financel ras
do Municlpio.
A~T. 2Q - ~ara cobertura da desdesa de que trata

esta

Lei, fica autorizada a abertura de cr~dito especial de igual

-

va

segu
lor, através de Decreto, criando, AO orçamento da SEMEe, a te in
dotação orçamentária:
Função 08 - Educação e Cultura
Programa 46 - Educação Flsica e Desportos
Subprograma 227 - Desporto Profissional
Atividade 200S-A - Auxllio ao Am~rica Futebol Clube de Morrinhos

•• Verba

3.2.3.3

-

Contribuições

Correntes

•••••••••••••••••

•

••••••••••••••••••••••• Cr$80.000.000,OO
ART. 3Q - Servirá como recurso à cobertura do cr~dito a
que se refere o artigo anterior, a anulação parcial da
verba
L . _ .. _

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
•••

ESTADO DE GOIÁS

Fls. 02

4.1.1.0, função 08, programa 41, subprograma 190, projeto 1001,
orçamento vigente.

do

ART. 42 - O auxllio tem como finalidade especlfica
c~
brir despesas com a manutenção do clube, oriundas de sua particip~
ção no Campeonato Goiano de Profissi~nais de la. Divisão do ano co~
rente.

ART. 52 - Fica o Am~rica Futebol Clube obrigado a pre~ tar
contas da aplicação do auxtlio, na forma e prazos estipulados p~ lo
Tribunal de Contas dos Municlpios.
ART. 62 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publl
cação, revogadas as disp~siç~es em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, aos 19 (d~
zenove) dias do mês de junho de 1.99~.

