
LIVRO N° 39 Fls. N° 082 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Prefeitura Municipal de Cassilâltflll~ 
Retifica o número da Lei Municipal N° 2.111/2018, de 02 de fevereiro de 

por ter sido publicada incorretamente, tendo em vista, o erro material de digi ção, 
conforme se vê na publicação no DIOCASSI - Edição n° 929 de 05 de fevereiro de 
2018, pago 5 e 6, passando a vigorar com a seguinte numeração de Lei: 

Lei N° 2.113/2018, de 02 de fevereiro de 2018. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
Subvenção a LlESCA - Liga Independente das 
Escolas de Samba de Cassilândia-MS, e dá outras 
providências" . 

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
subvenção social à LlESCA - Liga Independente das Escolas de Samba de 
Cassilândia -MS, inscrita no CNPJ sob nO 09.284.92010001-53, com sede na Rua 
Domingos de Souza França, 720 - centro, Cassilândia-MS, no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), visando auxiliar a realização do Carnaval Popular de 2018. 

Parágrafo Único - Para fazer jus ao recebimento do recurso constante 
no caput deste artigo, a LlESCA, em contrapartida, deverá possuir a importância de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de saldo bancário em conta própria, comprovado 
mediante extrato bancário até a assinatura do convênio ou contrato similar, na forma 
de caução, sob pena de não efetivação do repasse da subvenção. 

Art. 2° - A LlESCA deverá prestar contas a Municipalidade, acerca da 
destinação e aplicação da subvenção social ora concedida no Art. 10 desta Lei, no 
prazo de trinta (30) dias após o recebimento dos valores recebidos. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

65.101- Secretaria Munic. de Turismo, Cultura, Esp., Lazer e Meio Ambiente; 
13.392.0032.2.025 - Apoio Financeiro as Festividades Municipais; 
3.3.50.43 - Subvenções Sociais; 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho" 
de fevereiro de 2018. 
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