
CAMPO LARGO
PROJETO DE LEI N° 02/2016

SÚMULA: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO
TÉCNICO, FÍSICO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DE cONVÊNIOS,
COOPERAÇÃO OU PARCERIA COM A COOPERATIVA DE
LAVADEIRAS, (OS) PASSADEIRAS (OS) E COSTUREIRAS DO
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, ESTADO DO PARANÁ,

APROVOU e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, pelo prazo máximo de 02

(dois) anos, mediante autorização legislativa, a conceder apoio técnico, fisico e financeiro, através de

convênio, cooperação ou similar, à Cooperativa de Lavadeiras (os) Passadeiras (os) e Costureiras do

Município de Campo Largo - UNILAV, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ

sob n" 12.802.686/001-13, com sede na Rua Joaquim Ribas de Andrade, n" 647, nesta Cidade de Campo

Largo, de que trata a Lei Municipal n? 2.201, de 16 de julho de 2010, que dispõe sobre a implantação do

projeto de geração de rendas, para o desenvolvimento de atividades comuns de interesse público, facilitando

assim, o acesso da população de baixa renda às condições necessárias para a construção de sua

independência através do trabalho, cabendo a Cooperativa UNILAV atingir e manter a auto sustentabilidade

desta e de suas cooperadas.

Art. 2° - A Cooperativa para receber o apoio do Poder Executivo, através de

Convênio deverá selecionar os cooperados utilizando critérios de ordem social, através do Cadastro Único

do Governo Federal, que ficará a cargo da Secretaria Municipal da Assistência Social.

Art. 3° - Fica condicionada a liberação de apoio técnico, fisico e financeiro,

através de cooperação, convênio ou similar, a prestação de contas a municipal idade, através de

encaminhamento mensal ao Município de boletim de frequência dos cooperados e prestação de contas

mensal para fins de avaliação, pelo Poder Público, ficando a Secretaria Municipal de Assistência Social

responsável pela gestão e fiscalização do objeto desta Lei, devendo ainda indicar um profissional que fará a

avaliação dos documentos recebidos da Cooperativa.

Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas pelas dotações

orçamentárias consignadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de
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Administração no orçamento geral do Município de Campo Largo exercício 2016, e 2017 pelo que constar

da correspondente lei orçamentária.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a

Lei Municipal n° 2.439,05 de abril de 2013 e demais disposições em contrário.
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