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I,EI N ' 2.446. de I ' de dezembro de 2017

Disp6e sobre autorizaQio ao
Executivo oars concessio de subvenGfio a
entidade Associacio dos Amigos do Padre
Gomes. e da outras provid6ncias.

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Municipio de Jaguariana,

Estado de Silo Paulo etc.

FASO SABER que a Cfmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte lei:

Art. I ' Fifa o Executivo autorizado a conceder, at6 o m6s de dezembro do

exercfcio financeiro de 2017, subvengao social, no montante de R$ 34.410,30 (trinta e quatro

mil, quatrocentos e dez reais e trinta centavos), a entidade Associagao dos Amigos do Padre

Gomes, CNPJ/MF n ' 07.246.381/0001-32, devidamente instalada no Municipio.

Art. 2' Para receber o valor de subvengao, a entidade deverf apresentar o devido

plano de trabalho para 2017, conforme modelo a ser apresentado pda Secretaria de Assist&ncia

Social.

Art. 3' A subven95o que dude o art. I ' constitui-se despesas correntes de custeio

da entidade, confomle disp6e o art. 12, da Lei 4.320, de ] 964, sendo vedada a sua utilizagao para

a execugao de obras, aquisigao de im6veis e instalag6es, equipamentos, material pemaanente e

dcmais destinag6es que se enquadrem coco despesas de capital.

Art. 4' Com fulcro no art. 16, $ 1', da Lei Federal n ' 4.320, de 1 964, a subvengao

concedida peso Municipio a entidade supra descrita, serf calculada com base em unidades de

servigo efetivamente prestados, sendo o repasse do valor integral, ora autorizado, efetuado

mediante as vagas efetivamente ocupadas no m6s anterior, obedecidos os padr6es de execugao e

efici6ncia estabelecidos no plano de trabalho apresentado.

Paragrafo Qnico. Visando a verificagao das unidades de servigos e/ou vagas

efetivamente ocupadas no m6s anterior ao repasse, a entidade deverf fomecer, at6 o I ' (primeiro)

dia Otis de dada m6s, a vista dos beneficiados com o servigo social prestado referente ao m&s

anterior

Art. 5' A entidade se submeterf a Hlscalizagao da Secretaria de Assist6ncia Social,

do Conselho Municipal de Assist&ncia Social, bem homo, do.Conselho Municipal dos Direitos
li .Pn
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da Crianga e do Adolescente e do Conselho Municipal do Idoso, esses Qltimos quando suas

atividades envolverem trabalhos com criangas e adolescentes ou idosos, respectivamente.

Art. 6' A aplicagao da subvengao referida nesta lei, pda beneficiaria, flea

condicionada a prestagao de contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo Egr6gio

Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo.

Paragrafo Onico. A entidade deverf apresentar suas contas ao Conselho Municipal

de Assist6ncia Social, que encaminhar£ c6pia ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e

do Adolescents, quando o projeto envolver atendimento a criangas e adolescents, ou ao Conselho

Municipal do Idoso, quando envolver idosos.

Art. 7' As despesas decorrentes com a execugao desta lei correrio por conte de

dotag6es pr6prias do orgamento vicente.

Art. 8' Esta lei entrarf em vigor na data de sua

Prefeitura do Municipio de Jaguariana, em I '
,fGNlc/p-RX.
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na data supra.

VALDiRANTONiOPAKiSI
Secretfrio de Govemo
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