
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice n9.1785 — Centro — Fone (17) 3638-8700 — CEP:15748-000 

LEI N°. 024, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.  

"Autoriza a subvencionar a Entidade APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales, SP, 
objetivando a execução do programa de atendimento á pessoa com 
deficiência de Mesópolis, SP". 

LEANDRO APARECIDO POLARINI, Prefeito 
Municipal de Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

Artigo 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a subvencionar a Entidade APAE — Associação de pais e amigos dos 
Excepcionais de Jales-SP, entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de 
Jales, Estado de São Paulo, na rua dos Girassóis, n°663- Santo Expedito, 
devidamente inscrita no CNPJ sob. N° 45.125.150/0001-60, tendo por objeto a 
Execução do Programa de atendimento á Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, de acordo com o Plano de Gestão a ser apresentado anualmente pela 
APAE, referente ao atendimento de alunos deste Município. 

Parágrafo único:  O valor a ser concedido a APAE -
Associação de pais e amigos dos Excepcionais de Jales-SP, é de meio salário 
mínimo vigente no país, per capta/mês, por aluno atendido e matriculado, para o 
exercício de 2016. 

Artigo 2° - Os encargos que a Prefeitura vier assumir 
com a referida subvenção correrão por conta de verbas próprias constantes no 
orçamento vigente, suplementadas se necessário e alteração na lei PPA n° 027 
de 23/10/2013 período 2014-2017; e Lei da LDO n° 012 de 24/06/2015, com o 
valor do referido crédito. 

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de 
Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

Mesópolis/SP,1 de Dezembro de 2015. 

LEANDRO APARECIDO POLARINI 
Prefeito Municipal 

Registrado nesta Secretaria, conforme Artigo 92 da LOMM, e afixado na sede da 
Prefeitura Municipal. 
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