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LEI MUNICIPAL Nº 482, DE 09 DE MAIO DE 2.013 
 

 
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CELEBRAR 
CONVÊNIO COM A COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA” 

 
 

RAFAEL RODRIGUES DE 
CAMARGO, Prefeito do Município de 
Itaoca, Estado                            
de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais; 

                                                                       
FAZ SABER  que  a Câmara Municipal de   
Itaoca   aprovou  e  ele  promulga   e 
sanciona a seguinte LEI: 

 
 

ARTIGO 1º - Fica o PODER EXECUTIVO autorizado a celebrar convênio com a 
COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA, entidade beneficente de assistência 
social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.407.012/0001-96, estabelecida na Rod. Pedro 
Rodrigues Garcia, km 2,5 – Estrada Itapeva a Ribeirão Branco, município de Itapeva, 
Estado de São Paulo, visando a concessão de subvenções sociais destinadas a atender as 
despesas de custeio operacional com a execução de atividades acolher, tratar, promover e 
reintegrar na sociedade os dependentes químicos (alcoólatras e toxicômanos) que 
desejam se recuperar. 
 
§ 1º. O tratamento a que se refere esta autorização não poderá exceder o tempo máximo 
de nove meses por pacientes internado, observando-se o limite máximo de cinco paciente 
simultâneos em tratamento. 

 
§ 2º. Em casos excepcionais, em despacho fundamentado do Secretário Municipal de 
Saúde ou da autoridade municipal que o substitua, poderão ser admitidas até duas vagas 
adicionais alem do limite previsto no parágrafo anterior, suspendendo-se quaisquer 
encaminhamentos de pacientes à referida Entidade enquanto perdurar a situação   

 

ARTIGO 2º – Preverá o convênio incentivo previsto no referido programa que se dará 
mediante apoio financeiro do Poder Executivo Municipal, que se compromete a 
transferir mensalmente, à CONVENIADA, recursos da ordem R$ 600,00 (seiscentos 
reais), por dependente químico internado. 

Parágrafo Único – Deverá a entidade conveniada proceder na apresentação da 
Prestação de Contas dos recursos percebidos a entidade conveniente bem como 
elaborando Plano de Trabalho respectivo. 
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ARTIGO 3º- As despesas decorrentes da execução desta lei, serão atendidas, no 
corrente exercício, por conta das dotações consignadas no orçamento fiscal vigentes, 
suplementadas se necessárias.  

 
 

ARTIGO 4º - Fica autorizado a inclusão da presente ação em Plano Plurianual, Lei 
Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
 

ARTIGO 5º - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se  
eventuais   disposições em contrário. 

 
                                                 Itaoca, 09 de Maio de 2013. 
           
 
 

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO 
Prefeito do Município de Itaoca/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


