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,.., >E l et rõ nico e Impresso 

Emenda oº 25 á Lei Orginica Municipal 

A Meu da Clmara de Vel'eld<ml& ~ Piritíba. Estado da Bahia. nos uso das suas 
atrib"1içõei conferidas pelo § 2° do Art. ~7 da Lei Orginica Municif*} e tendo cm visia a 
deliberaçlo do Plenário dcsi.: Legislativo. Promulga a presente Emenda à Lei Ospnica do 
Municlpio de Pirit1b&. a q"l)Al leva o nº 2,. 

Art. 1 ° A Lei Orgânica do Município de Piritiba, fica acrescida do inciso de XXV ao 
An. 75, com a seguinte Redaçio: 

Art. 7~ - .• ·-··········· 
XX.V - Enviar mcn.u.lmcntc pata o Leg,slafrvo M.unicipal aié o último dia do mês 

sub.eqilente, 01 soguiates 'Oomonstrativos par.a análise dos Vereadores e do .Publico em 
gemi: 

a) - Balancete da Receita; 
b) - B\Janoete da Despesa.; 
e) -Resumo Financeiro, demonstrando o saldo do mês anterior, receita arrecadada 

no mêa, rec.;1a acumulada até o mil e saldo para o m6s seguinte~ 
d) .. Demonstrativo analltico das Comu do Rui.o. 
e) - Retaçlo de Todos oi F~:s. de Pagamento, com h.iatôrico resumido 

Art, 2° - 'é.stil. t.:.menda à Lei Orgruuca uiu~ em v1gor na d.ilw. dei sua publiai.çlo. 
revogando a, diilposiçõ,M em contrário. 

Piritiba (BA), 28 d~ j1.u\ho dt 2007 

Preeldente 

Este caderno também ó disponibilizado no site )N.l'Y!liJ;l.ai!is'!.LlQ.\'.ÚÍfJ.i.\J.ç!Q.lillL~.tl.ÍQ.fi.,91..wlllQf.filll!WÍJlli.llí!m ass!nél~. 
digitalmente por autoridade certificado r a credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Cha11es Püblicas Brasileira..:lé:P, ••••• 
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Emenda n" 25 á ui Orgânica Municipal 

A Mesa da C.lma.ra de Vereadores de Pirinba, Estado d.a Bahi&. nos uso das suas 
atribuições conferidas pelo § Z' do Art. 57 da Lei Org:ê.nica Municipal e tendo cm vista a 
deliberação do Plenário deste Legislativo, Promulga a presento Emenda à Lei Org4n,-ca do 
Muniolp10 de 'Pirit1ba. a qual leva o nº 2~ 

Art. I o A Lei Orgânica do Município de Piririba, fica acrescida. do inciso de XX V ao 
Art 75, com a seguinte Redação· 

Art. 75 - _ . 

XX.V - Enviar mensalmente para o Legtstauvo Municipal até o último dia do mês 
subsequenee, 011 seguintes Demonstrativos para aná lise dos Vereadoree e do Públtco em 

geral· 
a) - Balancete da Receita; 
b) - B~lancete da Despesa: 
e) - Resumo Financeiro, demonstrando o saldo do mês anterior, receita arrecadada 

no môa, receita acumulada até o m!& o uldo para o mês seguinte, 
d) . Demonstrativo analuico das Contas do Razão 
t} - Kdaçio de T,dol'. os Pr''JCe.:'..5-03 de Psgarnento. com hrstórico resumido 

Art. 2" - Esta crrn,:ndl'l: i Ui Urgruuca ei1tr-a ern <ngor na deta de sua publicação, 
revogando as dispoaições ern contrário 

Piritiba (SA). 28 de Junho de 2007 

~~r~ --~~ v ,r,: LÕ1;.ê;i?r~if,Jtw~-sudZA 
Presidente 

lLLTON 

.a&.aw:w, t 
E:!;te cadi.~~1 no t:lrnb(:!n, ,: cí:'.~,f.>0111'.;i:i.!.L·j":fJ r.c: ,;;tQ :t~·J.~~_.:)2. . .:.t:).1.:_.1U.\;:{.:l!1~\sl\!Jº-.~IU~1.u.1du1Q.ft.,.ill..CJÍ.l2J..ft.tfill1.u2~ assin.adOS 

diyitalrnente por .autor1d<-1d~ c(:dit1c~u •. ,1(J c..1~U~nci~dd nc dí;;t.;;!ü \l.J. lnfía..r.strutura de Chaves Pubbcas Brasileira .u.'~ 
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