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= AUTÓGRAFO N° 14.17 DE RILHO 2019=  
"Autoriza a celebrar convênio com o SAMU e dá outras providencias" 

O Senhor SIDNILSON DOS REIS 
DONIZETE CARDOSO, Presidente da Câmara 
Municipal de Pontes Gestal, Comarca de 
Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal 

APROVA: 

Art. 12  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Município de 
Votuporanga para implantação dos serviços de atendimento médico de urgência e emergência - 
SAMU. 

§ 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a transferir ao Município de Votuporanga a 
quantia de R$ 33.308,89 (trinta e três mil, trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos) em 12 
(doze) parcelas mensais de R$ 2.775.74 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
quatro centavos). 

§ 2° Os repasses serão efetivados levando em consideração os períodos de junho a dezembro de 
2019, e janeiro a maio de 2020. 

Art. 2° - Os recursos de que trata o Art. 1° serão destinados à manutenção do convênio. 

Art. 39  - Fica o Município de Votuporanga obrigado a prestar contas em dois períodos, 
compreendendo a prestação parcial até 31 de dezembro de 2019 e a prestação definitiva 30 de 
junho de 2020. 

Art. 42  - A cobertura da despesa autorizada pelo parágrafo primeiro do Art. 1° correrá à conta 
das dotações próprias do orçamento vigente, suplementado quando necessário, constante de: 

I - FICHA: 119 
02- EXECUTIVO 
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.0012.2055.00003.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 

Art. 59  - Fica incluída no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual a subvenção prevista no 
artigo 1°. 

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições 
em contrário. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois e mil e 
dezenove. (17.07.2019) 
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SIDNILSON D e 	 IZETE CARDOSO 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
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