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ATO DA MESA N. 0 001, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 

"Autoriza a antecipação da devolução do saldo de 
duodécimo recebido em quotas mensais ao Poder 
Executivo e dá outras providências." 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais e com base no artigo 25, III , da Lei Orgânica do Município e.e. o arti go 26, II, 
"c", do Regimento Interno RESOLVE: 

Artigo 1° - Fica autorizada a Mesa Diretora a antecipar a devolução do sal do dos 
duodécimos recebidos e não utilizados ao Poder Execut ivo. 

Art igo 2º - Fica estabelecido que a antecipação mencionada no artigo anterio r é 
resu ltado da sobra apurada no período de janeiro a julho de 2.0 17, do valor de R$ 35.000,00 (t rin ta e 
cinco mil reais), t endo como objetivo a colabo ração com o Executivo Municipal. 

Art igo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua pub licação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Câmar T un1c1pal de Cat1guá aos 02 dias do mês de agosto dr 2017. 
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