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pRorero or ler no 0 13 oe zozz.

Dispõe sobre autorização para concessão de auxílios e doação
de bem às organizações da sociedade civil, nos termos do
artigo !2 da Lei Municipal no 2.38012O2L - Lei de Diretrizes
Orçamentárias, aÊigo 26 da Lei Complementar no LOL|2O00 -
Lei de Responsabilidade Fiscal, do alt. 31, inciso II da Lei
Federa! no 13.01912OL4, do aÉ. 17, ll, "a" da Lei Federa! no

8.666/1993 e dá outras providências.

A1t. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de

2022, auxílios e a doação de bem às organizações da sociedade civil nos termos dos

Quadros I e II, mediante parcerias firmadas através de Termos de Colaboração para

a cooperação mútua entre a administração pública e as referidas entidades para a
consecução de finalidades de interesse público.

QUADRO r - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS

INSTITUIçAO VALOR (R$) FINALIDADE
Associação Beneficente Casa

de Recuperação São José

80.000,00 Aquisição de (01) um veículo para

atender seruiços sociais da entidade

Projeto de Apoio à Criança,

Adolescente e à Família

Sementes do Amanhã
320.000,00

Aquisição de (01) um veículo de

transporte de carga e (01) veículo de

transpofte de passeio tipo Van para

atender serviços sociais da entidade

Mitra Diocesana de Campo

Limpo

Aquisição de (01) um veículo de

transpofte de carga para atender
seruiços sociais da entidade
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*lr*

100.000,00
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QUADRO rr - DOAçÃO Oe eeM

Aft. 20. As entidades de que trata o art. 1o desta Lei, estarão sujeitas às

normas gerais estabelecidas pela Lei no t3.0L912014 para celebração dos termos de

parceria, execução dos planos de trabalho e respectivas prestações de contas das

parcerias, e deverão atender às Instruções emanadas do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, L7 de março de 2022.

JosÉ

INSTITUIçAO Bem doado FINALIDADE
Associação Comunitária Solar
dos Unidos

01(um) veículo

tipo "Van"
Transpofte de passageiro para atender
seruiços sociais da entidade

Praça Miguel Ortega, 439 - CEP 06754-910 - Parque Assunção - Taboâo da Serra - SP PABX 4788-5300


