
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AUTÓGRAFO N.º 4181/2021 

PROJETO DE LEI N.º 043/2021 do Executivo: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adesão à 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ - AACF, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 05.630.044/0001-19, entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Gabriel 
Rabelo de Andrade, nº 19, centro, no município de Águas da Prata/SP, CEP: 

13.890-000, cujo objetivo é a manutenção da Trilha de Peregrinação 
Turística/Cultural conhecida como CAMINHO DA FÉ, na qual este município será 
inserido, conforme Estatuto da Associação, devidamente registrado em Cartório e 

respectivo Regimento Interno. 
 

Art. 2º Fica o município de Jardinópolis/SP, autorizado na qualidade de Membro 
Mantenedor, da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, a efetuar o 
pagamento de contribuição mensal de R$ 477,46 (quatrocentos e setenta e sete 

reais e quarenta e seis centavos) nos termos do § 4º, inciso II do art.12 do 
Estatuto da AACF combinado com a alínea "c", inciso II do art.13 do Regimento 

Interno da AACF, a partir do exercício de 2.021. 
 
   Parágrafo único. A contribuição mencionada no caput do artigo sofrerá 

reajuste automático, na mesma proporção e vigência da majoração anual do 
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, nos termos do 

art.14 do Regimento Interno da AACF. 
 
Art. 3º Para custear o cumprimento da contribuição referida no artigo anterior, 

às despesas com adesão AACF serão suportadas pela dotação constante da lei 
orçamentária nº 4681 de 26 outubro 2020, funcional 02.07.13.392.0015.2.024 - 

Difusão Cultural, elemento de despesa - 3.3.90.39.00.01.7110 outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica. 
 

   Parágrafo único. A entidade AACF prestará contas dos recursos recebidos na 
forma estabelecida no art.42 por seu Estatuto. 
 
Art. 4º Durante a elaboração do orçamento municipal para os exercícios 
seguintes, serão consignadas dotações orçamentárias para custear as despesas 

decorrentes da presente Lei em cada exercício financeiro correspondente. 
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Art. 5º O pagamento das contribuições constantes desta Lei, deverão ser feitos 
por transferência bancária na conta corrente nº 17.529-6, agência 0029 do 

Banco Itaú/Unibanco S/A, da cidade de Águas da Prata/SP, em favor da 
Associação dos Amigos do Caminho da Fé (AACF). 
 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

Jardinópolis, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos oito dias do mês de junho de 2021.  
 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

10 jun 2021, 14:08:16 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 97579dcf-1bd3-4aed-9468-

f101860da55d. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 jun 2021, 14:09:57 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

10 jun 2021, 14:10:05 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

10 jun 2021, 14:10:11 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

10 jun 2021, 14:16:37 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.105.126. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:42 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.118. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

97579dcf-1bd3-4aed-9468-f101860da55d.
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