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Ilustríssimo Senhor Presidente-1; 	........ DF*  
Nobres Vereadores; 

Tenho a honra de encaminhar à esta Egrégia Casa de Leis, por 
intermédio de Vossa Senhoria, o incluso Projeto de Lei Ordinária n. 10 de 29 de março clq 2019, 
que autoriza 'o Município a Conce.der Subvenção ao "Lar São Vicente de Paulo", inscrita no CNPJ 
45.160.801/0001-52. 

Justifica-se a edição de tal lei em razão do Município de Pontes 
Gestal necessitar do auxilio do Lar São Vicente de Paulo no atendimento dos Idosos que 
nçcessitam de cuidados especiais. 

. • 
Esclarece que o instituto tem Por finalidade acolher e garantir 

a proteção integral, contribuir para a prevenção do agravamento de situação de negligencia, 
violência e ruptura de vínculos, restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, possibilitar a . 
convivência comunitária, promover acesso à rede Socioassistencial, aos gemais órgãos do 
sistema de Garantia de Direito e às demais politicas publicas setoriais, favorecer o surgimento - 
e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os!  indivíduos façam 
escolhas 'com autonomia e promover o acesso a 'programas culturais, de lazer, de esporte e 
ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivçncias, desejos e 
possibilidades do público. 

O "Lar São Vicehte de Paulo" é de notória reputação no seu 
ramo sabendo que nosso idosos serão tratados da melhor forma possível. 

. 	Na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e 
apreço aos dignos componentes dessa C" ara Municipal. 

Ao Il.mo Sr. 

SIDNILSON DOS REIS DONIZET.E CARDOSO 
DD. Presidente da Câmara de Pontes Gestal 
PONTES GESTAL - SP  
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= PROJETO DE LEI N°10.29 DE MARÇO DE 2019 =  
"Dispõe sobre a autorização do Município a conceder Subvenção ao "Lar São Vicente de 

Paulo" e da outras providencias" 

.SECRÉ,TARln • 

!:n.tr ada 
emQ3.\. ....... ........... . 

Reg. • lgi2n UiVr092.1? 

— ............................... ... A ... ............. 
6.,SSISTENTI. DF LEG131 ATIVO 

NATANAEL BORGES DOS SANTOS, Prefeito 
. do Município de Pontes Gestal, Comarca de 
Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal de Pontes Gestal, aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte 
Lei• 	  

Art. 12  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social ao "Lar São 
Vicente de Paulo", inscrita no CNPJ 45.160.801/0001-52, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 
quinhentos reais).' 

Parágrafo único: O referido repasse será feito 'durante o exercíc o de 2019. 

Art. 2° Os recursos de que trata o Art. 1° serão destinados à manutenção dá entidade. 

Art. 3° Fica a entidade obrigada a prestar contas até 31 de janeiro de 2020. 

Art. 40  Fica incluída rio Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Ànual a subvenção previSta no Art. 
1°. 

Art. 5° A despesa prevista no "capur do Art. 1 será suportada pela seguinte dotação: 
FICHA ORÇAMENTÁRIA 
02 EXECUTIVO 
0203 UNIDADE DE DESPESA 
0201300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
08.122.0004.2006/3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de'sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 1° 
de janeiro de 2019. 
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