
ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AçAILANDIA 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL NO 496, DE 11 DE ABRIL DE 2017 

Autoriza a Poder Executivo a firmar convênio 
corn a Associaço Comunitária Born Samaritano - 
ACBS, objetivando o repasse de auxilio financeiro 
para o custeio parcial de suas finalidades 
estatutàrias, e cia outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AçAILANDIA, nos termos do art. 57, 
IV, da Lei Orgânica do Municipio de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu, no uso das atribuiçöes que me foram conferidas par lei, sanciono e promulgo a 
seguinte el: 

Art. 1 0 . Fica a Poder Executivo autorizado a firmar corivênio corn a 
Associacäo Cornunitária Born Samaritano - ACBS, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob a n° 05.021.864/0001-03, entidade de utilidade ptiblica reconhecida 
par Lei, corn o objetivo de conceder auxIllo financeiro para o custeio parcial de suas 
finalidades estatutárias, especialrnente no desenvolvimento de pragrarnas assistencials de 
prevenço tratamento, recuperaço e acompanhamento de pessaa corn transtorno 
decorrente de usa ou abuso de substância psicoativa. 

Parégrafo Unico. 0 valor total do auxilio financeiro de que trata 0 
caput será de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), na forma e nas 
condiçöes constantes da rninuta do convênio no Anexo Unico desta tel. 

Art. 2 10 . 0 flnanciamerito das despesas decorrentes da execução desta 
Lei, seräo amparadas pela seguinte dotacão orçarnentária: 

Orgão - 02 - Executivo; 
Unidade Orcamentària - 08 - Secretaria Municipal de Assisténcia Social; 
Funça - 08 - Assisténcia Social; 
Subfunção - 122 - Administração Geral; 
Programa - 0012 - Apoio Administrativo; 
Unidade Gestora - Fundo Municipal de Assistência Social; 
Subvençöes Sociais - 3.3.50.43.00; 
Fonte - 01000. 

Art. 30 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revagadas 
as disposiçâes em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, 
aos 11 (onze) dias do més de abril do ano de 2017,(dois mil e dezessete). 
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