
LEI N° 

 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS PARA O 

CAMPEONATO MUNDIAL DE CAPOEIRA (TROCA DE CORDAS).” 

 

 

 O Prefeito Municipal de Jaciara

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 

 Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas até o va

para participação do representante do Município de Jaciara/MT, no Campeonato Mundial de Capoeira (Troca de Cordas), 

a realizar-se em París, França, de 21/04/2017 a 23/04/2017.

 

 Art.2º O candidato representante do Município de Jaciara se trata de Jose Adeilton da Silva, inscrito no 

CPF sob o nº 060.831.044-16, e RG nº 2836757

Antônio - Jaciara/MT, convidado em virtude 

quais participa (portfolio em anexo). 

 

 Art.3º As despesas previstas nesta Lei, correrão através da seguinte dotação: 

01020104.122.0002.2006.0000.3.3.90.48.00.

 

 Art. 4º A prestação de contas das despesas autorizadas por esta Lei é de inteira responsabilidade do 

beneficiário. 

 

§ 1º O prazo para a prestação de contas será de no máximo 30 (trinta) dias a contar da realização do 

Evento, sob pena de devolução integral do montante ao Erár

 

 

  § 2º As Notas fiscais e/ou Recibos deverão ser entregues diretamente no Setor de Prestação de Contas 

desta Prefeitura Municipal, para conferência e posterior arquivamento junto ao respectivo Empenho.

 

 

 

LEI N° 1.743 DE 05 DE ABRIL DE 2017 

   

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS PARA O 

CAMPEONATO MUNDIAL DE CAPOEIRA (TROCA DE CORDAS).” 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

para participação do representante do Município de Jaciara/MT, no Campeonato Mundial de Capoeira (Troca de Cordas), 

se em París, França, de 21/04/2017 a 23/04/2017. 

O candidato representante do Município de Jaciara se trata de Jose Adeilton da Silva, inscrito no 

16, e RG nº 2836757-0 SSP/AL, residente na Rua Ceci, nº 20, apartamento 02, Bairro Santo 

Jaciara/MT, convidado em virtude de seus títulos (inclusive campeão estadual), experiência e projetos pelos 

As despesas previstas nesta Lei, correrão através da seguinte dotação: 

01020104.122.0002.2006.0000.3.3.90.48.00. 

de contas das despesas autorizadas por esta Lei é de inteira responsabilidade do 

º O prazo para a prestação de contas será de no máximo 30 (trinta) dias a contar da realização do 

Evento, sob pena de devolução integral do montante ao Erário Público. 

As Notas fiscais e/ou Recibos deverão ser entregues diretamente no Setor de Prestação de Contas 

desta Prefeitura Municipal, para conferência e posterior arquivamento junto ao respectivo Empenho.

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS PARA O 

CAMPEONATO MUNDIAL DE CAPOEIRA (TROCA DE CORDAS).”  

ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

lor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

para participação do representante do Município de Jaciara/MT, no Campeonato Mundial de Capoeira (Troca de Cordas), 

O candidato representante do Município de Jaciara se trata de Jose Adeilton da Silva, inscrito no 

0 SSP/AL, residente na Rua Ceci, nº 20, apartamento 02, Bairro Santo 

de seus títulos (inclusive campeão estadual), experiência e projetos pelos 

As despesas previstas nesta Lei, correrão através da seguinte dotação: 

de contas das despesas autorizadas por esta Lei é de inteira responsabilidade do 

º O prazo para a prestação de contas será de no máximo 30 (trinta) dias a contar da realização do 

As Notas fiscais e/ou Recibos deverão ser entregues diretamente no Setor de Prestação de Contas 

desta Prefeitura Municipal, para conferência e posterior arquivamento junto ao respectivo Empenho. 



  

 

 Art.5º Esta Lei entra em vigor na 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 

 

 

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos 

por Lei Municipal. Data Supra. 

 

 

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE ABRIL DE 2017

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

PREFEITO MUNICIPAL 

CLAUDIO XIMENES LOPES 

Secretário de Administração e Finanças 

presente Lei sem ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

DE 2017 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos 


