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GABINETH D0 PREFFITO
LEI N° 621/2019
Boa Vista -PB, 16 de setembro de 2019

AUTORIZA       0       PODER      EXECUTIVO
MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO COM A
FUNDACA0  ASSISTENCIAL  DA  PARAiBA,
MAI`ITENEDORA  D0  HOSPITAL  DA  FAP,
PARA   TRANSFERENCIA   DE   RECURSOS
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0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE BOA VISTA no uso de suas atribuie6es legais que lhe sao
conferidas  pela Lei  Orginica  do  Municipio,  pela  Constituigao  Federal,  pelas  Leis  Municipais
aplicaveis a esp6cie, faz saber que a Camara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art.  1°  Fica o Poder Executivo  Municipal  autorizado  a firmar Convenio  com a FUNDACAO
ASSISTENCIAL DA PARAIBA, MANTENEDORA D0 HOSPITAL DA FAP, entidade da
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 08.841.421/0001-57, para repasse
de  recursos  financeiros  mensais  no  valor  de  01  (urn)  salfrio  minimo,  a titulo  de  subvengao
social.

§1° A subvengao estabelecida no caput deste artigo tern por objeto e finalidade custear despesas
com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no HOSPITAL DA FAP,
mantido pela FUNDACAO ASSITENCIAL DA PARAiBA.

§ 2° 0 repasse da subvengao concedida mos termos desta Lei sera por tempo indeterminado.

§3° 0 municipio de Boa Vista consignara no ongamento anual e plurianual, dotap5es suficientes
para o atendimento da despesa consignada no caput deste artigo.

Art. 2°:  As despesas decorrentes com a execugao desta lei convertem-se por conta de dotap6es
orcamentdrias pr6prias, suplementadas se necessdrio.

Art.  3°  Para  atender  as  despesas  decorrentes  da  aplicapao  desta  Lei  fica  o  Poder  Executivo
autorizado a abrir, no presente exercicio,  Credito Adicional Especial obedecidas as prescric6es
contidas mos incisos I a IV, do Paragrafo  1° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data

Art. 50 Revoga a Lei n° 535, de 29 de

e sua publicapao.

e demais disposic6es em contrato.
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