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PROJETO DE LEI nº 0034/2017 

Publicação nº 049/2017 

(De autoria do PODER EXECUTIVO) 

 

“Dispõe sobre alteração da lei nº 

3.578/2017-ACP., de 12 de abril de 

2017, e dá outras providências” 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, DECRETA: 

 

                         ARTIGO  1º)   - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 

a proceder mensalmente, repasses de auxílios e ou subvenções às entidades 

seguintes, a saber:  

- Lar da Esperança Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

24.000,00 

- Fundação de Prot. À Criança 

Des. “Lar Rosália” 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

15.000,00 

Fonte de Recurso 02: Estadual  R$   

3.300,00 

Fonte de Recurso 05: Federal   R$    

11.460,00 

- Centro de Promoção Social Pio XII Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$    

2.000,00 

- Conferência Sta Isabel da Soc. S. 

Vic. de Paulo 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

5.500,00 

Fonte de Recurso 02: Estadual  R$   

3.570,93 

- Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Cafelândia 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$  

320.000,00 

- Grupo de Ap. aos Portadores de 

Câncer 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

2.000,00 (Saúde) 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

1.000,00 (A. Social) 

- APAE – Associação de pais e 

Amigos dos Excepcionais 

Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

4.200,00 

- Santa Casa de Lins Fonte de Recurso 01: Tesouro  R$   

6.000,00 
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    Parágrafo Primeiro:- As concessões de que trata esta Lei 

serão mensais, durante o exercício financeiro de 2017 e na conformidade de 

disponibilidade de recursos da Prefeitura. 

     Parágrafo Segundo:- A entidade beneficiada fica 

obrigada a aplicar o repasse de que trata esta Lei, a observar a legislação 

específica referente a aplicação do dinheiro público, responsabilizando-se 

pelas irregularidades que por ventura cometer, bem como á prestação de 

contas à Prefeitura Municipal dentro do prazo legal. 

   ARTIGO 2.º)- Os repasses relativos a presente Lei, correrão  

por conta de verbas próprias, codificadas no orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

   ARTIGO 3.º)-  Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

   ARTIGO .º)- Fica revogada a Lei nº 3.578/2017, de 

12/04/2017. 

    GABINETE DO PREFEITO, aos cinco (05) dias do mês de 

setembro de dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA  

 

  Através da presente propositura, vem esta Administração 

Municipal alterar dispositivo da Lei nº 3.578/2017-ACP., de 12 de Abril de 

2017, a qual "Dispõe sobre concessão de auxílios de subvenções a entidade 

que especifica e dá outras providências". 

 

  Informamos que o valor destinado a Santa Casa de Misericórdia 

de Cafelândia, anteriormente aprovado será insuficiênte, tendo em vista que a 

partir do corrente mês a Santa Casa arcará com os plantões médicos do 

pronto socorro, o que acarretara em um acréscimo de aproximadamente R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais) mensais. 

 

  Vale consignar, a propósito, que os serviços de plantões médicos 

era realizado pela Associação Médica Cafelândia S/S LTDA, no valor mensal 

de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o que representa uma economia 

mensal de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

  Todas as entidades beneficiadas através de subvenções são 

obrigadas a prestarem contas ao final de cada exercício financeiro, o que vem 

ocorrendo normalmente e apreciadas pelo Tribunal de Contas, por ocasião das 

auditorias realizadas nesta Prefeitura. 

 

  Esclarecemos aos Nobres Vereadores, que o valor novamente 

estipulado está de acordo com a necessidade da entidade, alterada 

excepcionalmente. 

 

  Sem outro particular, solicitamos que a presente matéria seja 

apreciada com a devida urgência e reiteramos nossos protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 


