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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MACALHÂES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 04214.419/0001-05 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1061/2019 
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 002/2020 

ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE 
CESSÃO DE SERVIDORES QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA E 
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA (AMA-
LEM). 

O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n°04.214.419/0001-05, com sede a Rua José Ramos de Anchieta, 187, 
Jardim Primavera, CEP: 47.850-000 doravante designado CONCEDENTE, neste ato representado 
pelo seu Excelentíssimo Senhor Prefeito OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, portador do da Carteira 
de Identidade n° 1 1.673.945-26, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 502.801.809-00, 
residente na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, e a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO 

AUTISTA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA (AMALEM), pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 25.353.683/0001-91, com sede 
na Rua Dorival Caymmi, 490, Bairro Mimoso do Oeste, CEP: 47.850-000 - Luís Eduardo 
Magalhães - BA, neste ato representada por sua Presidente a Senhora DANIELA LOPES DA 
SILVA DEFANTE, brasileira, casada, auditora fiscal, portadora do RG no 09.551.867-6 DIC/RJ e 
inscrita no CPF sob o no 071.322.657-92, conforme ata de eleição da Diretoria Executiva datada de 
09/07/2018, devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos Civil das Pessoas 
Jurídicas, sob n°000078 Livro A-9, folhas 194/2013, que confere ao qualificado, poderes para 
representá-la na assinatura deste Acordo de cooperação mútua, daqui por diante designada AMA-
LEM, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, mediante as 
condições estipuladas das cláusulas seguintes, conforme plano de trabalho do qual faz parte deste, 
independente de transcrição e o processo administrativo n° 106 1/2019, de 29 de novembro de 2019, 
que contem os documentos e justificativas pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO OBJETO 

O presente Acordo de Cooperação Mútua fundamenta-se na Lei Federal n 08.666/93 e Lei o n°13.019de07/2014.  

O presente Acordo de Cooperação Mútua tem por objeto estabelecer a mútua cooperação 
entre o MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES - BAHIA (AMA-LEM) visando proporcionar atendimentos multiprofissionais, 
com psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia às crianças com transtorn...,.. 
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do espectro autista, matriculados na associação, conforme disponibilidade profissional e desonerar 
a associação quanto ao pagamento das despesas com aluguel de sua sede, conforme plano de 
trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

1- Compete a AMA-LEM: 

a) Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos; 
b) Supervisionar a execução dos serviços prestados: 
c) Controlar a freqüência dos servidores cedidos; 
d) Enviar a freqüência dos servidores cedidos até o dia determinado de cada mês ao setor de 

convênios e Recursos Humanos; 
e) Dar condições para que o trabalho seja executado com qualidade; 
f) Solicitar a substituição dos servidores quando julgar necessário; 
g) Desenvolver atividades de amparo orientação educacional, social, cultural, recreativa e de 

lazer, bem como desenvolver habilidades com crianças e adolescentes que se encontrem 
em situação de risco; 

h) Disponibilizar ao Município, quando necessário, as salas de sua Instituição para o 
desenvolvimento de atividades do mesmo gênero; 

i) Buscar atender ao maior número possível de crianças, adolescentes e jovens, preservando 
sempre pela qualidade das atividades desenvolvidas; 

j) Fazer constar a logornarca do Município em todas as divulgações referentes a este Termo 
de Fomento e Cooperação; 

k) Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração pública; 

1) Zelar pela sede da AMA-LEM 

II— Compete ao MUNICÍPIO: 

a) Fornecer os servidores para as funções especificadas no plano de trabalho; 
b) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, na 

fiscalização da execução do Termo de Fomento e Cooperação, recomendando ao 
Proponente, a qualquer tempo e se necessário, as providências que deverão ser tomadas 
para o perfeito cumprimento das cláusulas ajustadas; 

c) Comunicar ao responsável legal da AMA-LEM com antecedência toda alteração que se 
fizer necessária no quadro de colaboradores; 

d) Publicar no Diário Oficial o extrato deste Termo de parceria no prazo determinado pelo art. 
61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93; 

e) Arcará com a despesa aluguel da sede da 	 '- 
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CLÁUSULA TERCEIRA -DA EXECUÇÃO 

As atividades decorrentes da presente Parceira serão executadas fielmente pelos 

partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

As ações relacionadas à execução das atividades objeto desta parceria dar-se-ão 
conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os partícipes, e aprovado pelo 
MUNICÍPIO e a AMA-LEM. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS 

A despesa decorrente desta Parceria por parte do MUNICÍPIO, correrá a conta da 
dotação orçamentária seguinte: 

ÓRGÃO/ UNIDADE: 02.09.100— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2054— GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS (15%) 
FONTE DE RECURSO: 02— SAÚDE 15% 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS 

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

VALOR ESTIMADO: R$238.301,64 

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partíipes para a 
execução do presente Acordo de Cooperação Mútua. As despesas necessárias à plena consecução 

do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que 
se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos 
partícipes. Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados em regime de cooperação 
mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO 

O Município designa a servidora Janaina Cardoso dos Santos- matrícula n °9057 doravante 

denominadas Gestoras da Parceria, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente. 

- 



EDO 

BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 04.214.419/0001-05 

Parágrafo único - Cabe as Gestoras da Parceria: 
a) Anotar em registro próprio as ocorrências relativas à execução da parceria; 
b) Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes; 
c) Adotar, junto a terceiros, as providencias para a regularidade da execução da parceria; 
d) Esclarecer as dúvidas do Proponente, solicitando ao setor competente, se necessário, 

parecer especialista; 
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira da parceria; 
f) Acompanhar a relação entre os resultados buscados e atingidos e; 
g) Outras ações de fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação terá início em 04 de fevereiro de 
2020 e término em 31 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e 
disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as 
partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

A denúncia ou rescisão deste Acordo de Cooperação poderá ocorrer a qualquer tempo, por 
iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de 
quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a 
superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexequível, imputando-
se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Acordo de Cooperação será providenciada pelo MUNICÍPIO 
no Diário Oficial próprio, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados do término da vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPOSIÇÃO GERAL 

O servidor que vier a ser colocado à disposição, em função deste Acordo de Cooperação 
Mútua, não terá qualquer vínculo funcional permanente ou empregatício com o convenente 

- 

	

	cessionário, mantendo, na sua inteireza, o seu vinculo funcional estatutário com o convenente 
cedente. 

A solicitação de disposição, devolução ou permuta do servidor, nos termos do presente 
termo, processar-se-á, mediante oficio entre as partes convenentes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Luís Eduardo Magalhães, BA, para dirimir qualquer 
dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou 
fora dele, tão fielmente como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que 
produza os devidos e legais efeitos. 

Luís Eduardo Magalhães- Bahia, 04 de fevereiro de 2020. 

IVEI 	 DA D9' ILEANTE 
Municinal 	 Presidente da AMA-LEM 

FELIPE M€flAN  MELHLEN 
Secretário Municipal de Saúde 

Testemunhas: 

E3cxc de 
CPF:OL3- 	YÇS c23 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
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PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

1- DADOS CADASTRAIS 
órgão/Entidade Proponente: 
Associação de Amigos do Autista de Luís Eduardo Magalhães 

CNPJ: 25.353.683/0001-91 

Endereço do proponente: Rua Dorival Caymmi 490 Bairro: Mimoso do Oeste 

Cidade: LEM UF: BA CEP: 47850-000 DDD/Telefone: 3639-3226 

Nome do Responsável: Daniela Lopes da Silva Defante CPF: 071.322.657-92 

RG / Órgão Exp.: 
09.551.867-6 

Cargo: 
Presidente 

Função: 
-Presidente 

Matrícula 

Endereço Residencial do Responsável legal: Avenida Paraíso 62, 
Bairro Jd. Paraíso 

CEP: 47850-000 

2- OUTROS PARTÍCIPES 

órgão/Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo CNPJ: 
Magalhães 04.214.419/0001-05 

Endereço: 
Rua Castro Alves n0756 - Mimoso  
Cidade: LEM UF: BA CEP: 47850-000 DDD/Telefone: 

Nome do Responsável: Oziel Alves de Oliveira CPF: 
502.801.809-00 

RG / Órgão Exp.: Cargo: Função: Matrícula 
11.673.945-36 Prefeito Municipal 9037 

Endereço Residencial do Responsável legal: CEP: 
Avenida Juscelino Kubistchek n°03- Mimosos 47.850-000 

3- DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto: 	 Período de Execução 
Invèstindo no desenvolvimento das crianças da AMA -LEM 	 Início: 	 Término: 

Fevereiro/2020 	Dezembro/2020 

Tdentificação do Objeto: 
O presente Convênio tem como objeto a parceria de esforços entre a Associação de Amigos Autistas de 
Luís Eduardo Magalhães e a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, visando proporcionar 
atendimentos multiprofissionais com psicologia,, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia 
às crianças com Transtorno do Espectro Autista matriculados na Associação, conforme disponibilidade 
profissional e desonerar a associação quanto ao pagamento das despesas com aluguel de sua sede. 
Justificativa: 

O tratamento do autismo é caracterizado por terapias multiprofissionais em diversas áreas da 
saúde e da educação, tais como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, 
estimulação precoce, musicoterapia, equoterapia, natação e outras. As estimulações adequadas devem 
ser ofertadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o quanto antes, mas em qualquer 
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PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

tempo tem-se resultados de melhoras no desenvolvimento e no comportamento. 

Devido ao alto custo do tratamento na iniciativa privada, um convênio entre a Administração 
Pública Municipal e a Associação de Amigos do Autista de Luís Eduardo Magalhães com o objetivo de 
proporcionar atendimentos gratuitos aos alunos/pacientes matriculados na instituição, conforme 
disponibilidade profissional é de extrema importância e necessidade para o nosso município. 

A ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) no mundo. Segundo o CDC (Center for Disease Control and Prevention - Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças) - americano, uma a cada 68 crianças são afetadas. No Brasil, 
embora não haja estudos sobre a incidência do transtorno, estima-se cerca de 2 milhões de autistas 
diagnosticados e pelo menos 1 milhão ainda sem diagnóstico. Hoje o TEA é considerado um problema 
de saúde pública, onde são necessários recursos e direcionamento de medidas preventivas e 
terapêuticas. Em 2019 foi sancionada a lei 13.861/19 que obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) a inserir no Censo 2020 perguntas sobre o autismo. Com  isso, será possível saber 
quantas pessoas no Brasil apresentam esse transtorno e como elas estão distribuídas pelo território, 
além do principal desenvolver políticas públicas para diagnóstico e intervenção. 

A AMA-LEM tem 86 pessoas matriculadas com o diagnóstico confirmado (2 - 15 anos) e 42 
pessoas com suspeita de autismo (2 - 28 anos). 

Os profissionais atuais da instituição são terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos, assistente social, profissional de Barra de Access e professora de teclado. 

Das 86 pessoas com o diagnóstico fechado, apenas 48. estão em atendimento com terapeuta 
ocupacional, 24 com psicopedagoga, 28 com fonoaudióloga, 8 com equoterapia, 3 na aula de teclado e 
6 com profissional de Barra de Access. - 

Diante da demanda a associação tem como prioridade au.mentar o numero de atendimentos as 
crianças ainda não contempladas A dificuldade esta em atender a demanda crescente de diagnósticos 
recentes e de suspeitas, em media de 3/4 matriculas novas por mês, levando-se em conta que a 
possibilidade de alta em uma terapia e muito demorada na maioria dos casos, pois o progresso e lento 
Os gastos mensais com aluguel da casa, despess da casa e paganento de profissionais (7), nos dificulta 
a aumentar a carga horária desses profissionais bem como contratar novos profissionais na urgência 
necessária. 

O prognóstico do TEA é variável e, provavelmente depende da severidade das etiologias 
subjacentes, nível das habilidades da pessoa com TEA, do diagnóstico precoce e especialmente de 
proporcionar a estimuláção imediata e precoce através das terapias multiprofissionais. 

Com este Convênio estaremos contribuindo para o aumento na quantidade das crianças 
atendidas em fonoaudiologia e psicopedagogia, alem de iniciar os atendimentos com a psicologia Ira 
contribuir também com o desenvolvimento global das pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
matriculados na Associação, bem como para uma melhora em todo contexto familiar a que o 
aluno/paciente esta inserido e, consequentemente, para uma melhora em nossa sociedade como um 
todo. 	 -- 

O convênio ira proporcionar 24 atendimentos semanais em terapia ocupacional, 14 em 
psicopedagogia, 60 em fonoaudiologia e em psicologia ira depender da carga horária que será 
disnonibilizada. 
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PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

4- OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

COMPETE A AMA-LEM: 

• Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos; 
• Supervisionar a execução dos serviços prestados; 
• Controlar a frequência dos servidores cedidos; 
• Enviar a frequência dos servidores cedidos até o dia determinado de cada mês ao setor de convênio 

e Recursos Humanos; 
• Dar condições para que o trabalho seja' çxecutado com qualidade; 
• Solicitar a substituição dos servidoresqu'ando julgar necessário; 
• Desenvolver atividades de amparo, orientação, educacional, social, cultural, recreativa, de 

lazer bem como desenvolver habilidades com crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de risco; 

• Disponibilizar ao Município, quando necessário, as salas de sua Instituição para o 
desenvolvimento de atividades do mesmo gênero; 

• Buscar atender ao maior número possível de crianças e adolescentes, preservando sempre 
pela qualidade das atividades desenvolvidas; 

• Fazer constar a logomarca do Município em todas as divulgações referentes a este Termo 
de Fomento e Cooperação; 

• Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração pública 

COMPETE AO MUNICÍPIO: 	 - 

• Fornecer os. servidores para as funções especificadas no plano de trabalho; 
• Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, na 

fiscalização da execução do Termo de Fomento e Cooperação, recomendando ao 
Proponente, a qualquer tempo e sé necessário, as providencias que deverão ser tomadas 
para o perfeito cumprimento das cláusulas ajustadas; 

• Comunicar. o responsável legal da AMA-LEM com antecedência toda alteração que se 
fizer necessária  no quadro de colaboradores; 

• Publicar no Diário Oficial o extratodeste Termo de parceria no prazo determinado pelo art. 
61, parágrafo único da Lei Federal .n018.666/93 

5- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

Etapa! 

Fase 

Indicador Físico Duração 
Meta Especificação 

Unidade Quantidade Inicio Término 

9 r 



N 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 04214.419/0001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

01 1 Cessão de Servidor da 
Proporcionar Secretaria Municipal de 
atendimentos Educação 

multiprofissionais -01 Psicopedagoga com 
individualizados e atendimento de 20 horas semanais Més 1 

20 31/12/20 
de grupo com 

psicóloga, 
psicopedagoga, Cessão de Servidores Secretaria Mês o: :o 3 1 / 12/20 

terapeuta Municipal de Saúde 
ocupacional e - 01 Terapeuta Ocupacional com 

fonoaudióloga às atendimento de 30 horas semanais 
crianças com TEA 

matriculados na 3 Cessão de Servidores. Secretaria Mês 11 
Associação, Municipal de Saúde 02/20 3 1/12/20 

conforme - 01 Psicóloga com atendimento 
disponibilidade de 20 horas semanais 

profissional. -. 

Credenciamento de profissional Mes 1 	1 02/20 31/12/20 
pela Prefeitura 

-03 FonoaudióIogacom 
atendimento de 20 horas sernanais 

02 Pagamento do Aluguel da sede Mês II 02/20 31/12/20 

Desonerar o da AMA-LEM 
aluguel  

Ob.: Não haverá repasse de recurso 

6 -PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa 	:.. Valores Participantes Valor Total do 

Código Especificação 	- Concedente Convenente Convênio 

Cessão de Servidor da Secretaria 
Municipal de Educação 

- 01 Psicopedagoga com atendimento de 20 3.000,00 
horas semanais 
- 	01 	Terapeuta 	Ocupacional 	com 4.500,00 
atendimento de 30 horas semanais - 	-. 

- 01 	Psicóloga com atendimentorde 20 3.000,00 
horas semanais 

Credenciamento de profissional pela 
Prefeitura 

- 03 Fonoaudiólogas com atendimento de 6.958,47 
20 horas semanais - 

Pagamento do Aluguel da sede da AMA- 2.400,00 
LEM 



Ou 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

1 Total Geral 	 1 	19.858,47 	1 	- 	19.858,47 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS - fi. 313 

7— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.00) 

Meta 1° Mês/Ano 2° Mês/Ano 1 	3° Mês 1 	40  Mês 1 	50  Mês 1 	60  Mês 
01 e 02 19.858,47 1 	19.858,47 1 	19.858,47 1 	19.858,47 1 	19.858,47 1 	19.858,47 

Meta 7° Mês 80  Mês 9° Mês 10° Mês 11° Mês  
01 e 02 19.858,47 19.858,47 19.858,47 1 	19.858,47 19.858,47 

8—DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

Na qualidade 	 representante legal, declarora fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães BA, os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 
coi-n qualquer órgão ou entidade da Administração Pública. Direta e Indireta, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho, sob as 
penas do artigo 299 do Código Penal. 

Luís Eduardo Magalhães 13A, j de 4.t-JMt.'.O 	de 2020. 

- 

sponsavel 
Instituição 	- 

9—DECLARAÇÃO DO CONCEDENTE •-• - 

Aprovo, na qualidade de.ienador de despesa da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães a transferência 
de recursos oriundos dedotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho, 
conforme o disposto nos artigos 16 e 25 da Lei de- Repbnsabilidade Fiscal - LC n°101/2000, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do presenteexercício. 

Luis Eduardo Magalhães BA,() de 	 de 2020. 

• 

- WOziiie Oliveira 
Prefeito Mu de Luís Eduardo Magalhães 


