PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
CEP 35810-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Lei n° 537/2016.
"Autoriza repasse adicional de subvenção
financeira à entidade que especifica e dá outras
providencias".
O povo do Município de Passabém - MG, por seus representantes na Cárnara Municipal
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1°. - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer repasse adicional, a titulo de
subvenção financeira, mediante celebração de convênio, no valor de R$20.000,00 (vinte mil
reais) no exercício de 2016, à Fundação Municipal de Saúde de Passabém - Hospital São
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Art. r - A Fundaçãi:»Municipal:'.Ejle Saúde de Passabénttr Hospitaltgo,,ltosé,e nviará ao Poder
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dotação orçamentária:
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Art. 4° - Esta Lei entra ein- vi-gor_na...datar[de;s90,V1151:caçãd
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José Lurenço
Prefeit Municipal
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