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(, EMENTA: DECLARA HÓSPEDE OFICIAL DON 15/2018 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 0 DR.
————————————————— BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA,

CONFORME ESPECIFICA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS

SENHOR PRESIDENTE,
Apresento à consideração daCasa 0 seguinte:

Art. lº - Fica, pelo presente Decreto Legislativo, declarado Hóspede
Oficial do Município, o Dr. BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA,

palestrante no Fórum Permanente de Discussão da Política de
Assistência Social, que será realizado nas dependências desta Casa de
Leis, no dia 15 de maio de 2018.

Art. zº — Fica autorizada, a Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, a arcar com as despesas decorrentes da execução do presente
Decreto Legishtivo, que correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para o exercício de
2018.

Parágrafo único — As despesas de que trata o “caput”deste artigo serão
consideradas paraos fms doAto da Mesa n, 437, de 2 de janeirode 2018,
e entrarão nos gastos mensais da autora deste Decreto Legislativo.

Art. 30 — Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões 27 de abril de 2018
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Trata-se de um conselheiro nacional de Assistência Social, que eslzará nessaCasa de Leis, trazendo as inovações e situação atual da política nacional deAssistência Social.
Assim?, fortalecendo a atuação da reoíe SUAS do município.
A sua participação vem enriquecer e eievar o nivel de debates e informaçãoa respeito do tema supra referido.
O município de Ribeirão preto em 2008, investia mais de 5% sªo orçamentonas políticas de Assistência Social, este índice foi diminuindo. Sendo que noorçamento atual, encontra-se em pifios 33%.
Neste evento, o propósito e sensibilizar gestores, conselheiros frienicipais esociedade civii, para a importância do investimento de recursos municipaispara financiamento das ações, programas e projetos.
Essas são as razões pelas quais peço o apoio dos Nobres Peres para aaprovação do presente projeto de decreto iegisiativo e convico—os para oevento a ser realizado nesta casa de ieis.
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ATO Nº 437/2018
da MESA

de 02 de janeiro (39 2018

A MESA DA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEÍRÃC PRETO, no USO de suas aàrêbuíções
!egaâs e regimentais, e nos termos do artxgc 22, da Uai Orgânica de Municípuo dê: Ribeirão
Preta, e artigo 255 río Regêmenm interno (Reaemgãw nº 17343015),

CONSIDERANDO 0 disposto no Ato da Prestdência nº 65/2808, de 22 de dezembro
de 26138, que disciplina & sístemáâica de suprimemô se fundos em fcrma de reemboíâo
de degpeâas,

CÚNSIDERANDO o dispegto na Ato da Mega nº 69112010, de 16 de março da
2810, que drsciphna 5.40er Despesas com Viagens, cuja norma regulamentadºra Vigarªria
& a Resoiução nº 1242010, de 18 de junhº de 2810, que dispõeà sobre o rea—sarcimente
das: daspesaL—z com viagem, sobre o regvme de adrantamento e dá autres prºvidênciaa

RESOLVE:

&RTZGO lº * Nº exercício financeiro de 2818, e limite anuaã para despesas mm
viagens a serem resçarcêdas gara cada Vereador é de R$4.888,88 íquatrc rm?ª
mtocenms & (Atenta & oito reais & sitema e site centavcs), correspondente à dºtaçãw
crçanwniárêa 33.90.1400 (Diárfas —— CME), enquanto Cã “mite anual para despesas com
passagenspara cada Vereªdor é de R$4.6?4,9? (quam) miêí setenta & quam maia; &

sete centavms), correspºndente à dotação orçamemária 33.90.3300 (Passagens eDespesas com &,oatomoção).

ARTíGO Zª « Destes Xímrteg deverão ser informados cada Vereadar, por mero dª
cópsa, comprevandwse, óevidamente, cx recebimento para Ciência [Ji-BIOS gamnereà
(ÉSÚGCUVOS.

ARTIGO 330 « O ressarcimento das daspeaas mm viagens e despesas com
passagens será promovido em forma de reembolso, meâãanre análige & regumridade das
comprovanteâ das dezspesas pena Siatema de Cantmle Interna degta Câmara Mun—êcxpaê,
fagulamênzado paia Resoãução nº ITWZOIS, de 03 de junho de 2615.

ARTEGG LW — Este Aro retrgage seus efeitos à data de Evª da janeiro de 2018,
revogadas as disposições em contrário,—

Cumpra—se. —-

Ú Coordenadºr Administrativo da Câmara Municipal o faça pubãícan-
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,,v,_ ,.4 .IGGR OLIVEIRA
* :Pr'esãdiante

Ato da McSa nº «E?, ar: 03 (te )a. v :« «“Je ZEIS
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PUBLÍCJÍXDO NA COORDENADORIA ADMÍNÍSTRATÍVA DA CÃMÁRA MUNICÍPÁL DE
RIBEÍRAO PRETO, ÁOS 02 DE )ÁNEÍRO DE 2018:

ato ca Mesa W 433, de, al da: gaara de EGM?
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