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LEI N°. 3.620 DE 25 DE JUNHO DE 2018 .

MUNiCíPIO DE GOIANÉSIA
Gabinete do Prefeito
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"Dispõe sobre autorização para a realização
de despesas (anuidade) com a União dos
Dirigentes Municipais de Educação - Goiás=
UNDIME, e dá outras providências".

SecretárioChefe da Casa Civil

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/GO, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, faz saber que a CÂMARA~
MUNICIPAL aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, a realizar despesas, a

título de contribuição financeira, em parcela anual, no valor de R$ 2.542,00 (dois mil,

quinhentos e quarenta e dois reais), para a União dos Dirigentes Municipais de Educação -

Goiás - UNDIME.

Parágrafo único - Fica determinado que o valor da parcela anual de que trata o

caput deste artigo, poderá ser majorada (corrigida), de acordo com a Tabela de Valores

apresentada pela UNDIME, tomando-se po,r base o número de habitantes do Município de

Goianésia/GO, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 2° - ° Município dei Goianésia/GO, por intermédio da Secretaria

Municipal de Educação, firmará termo de filiação/reciprocidade com a UNDIME-GO, cuja

entidade desenvolve atividades em defesa d~ políticas públic

educação, em favor dos interesses do Município de Goianési
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Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei Orçamentária Municipal em vigência.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Goianésia/GO, 25 de junho de 2018.
65° de Emancipação e 130° da República
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