
  

PPRREEFFEEIITTUURRAA   MMUUNNIICCIIPP AA LL   DDEE  IIPPOORRAA NNGG AA 
“Capital das Cavernas” 

PABX: (15) 3656–9830 / e-mail: a d m @ i p o r a n g a . s p . g o v . b r  
Praça Padre Caiaffa, 70 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta. 
www.iporanga.sp.gov.br 

 
 

  IPORANGA - S P Lei nº 171/2010 

 

 

LEI Nº 171/2010, DE 08 DE MARÇO DE 2010. 
 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o  
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de  
Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  objetivando  a  transferência 
de recursos, cuja finalidade é a descentralização da gestão das ações e  
serviços de assistência social do Município”. 

 
 

 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, prefeito municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 
FAZ SABER  QUE a Câmara Municipal de Iporanga  APROVOU, e ele SANCIONA e 

PROMULGA a seguinte Lei: 
 

 

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal de Iporanga autorizado a celebrar Termos de Convênios 
e  seus respectivos Aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria  Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento Social, tendo por objeto a ação compartilhada  visando a transferência 
de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo  Municipal de Assistência Social, 
cuja finalidade é a descentralização da gestão das ações e  serviços de assistência social do Município.  

 

 

Art. 2º  No processo de parceria para prestação de serviços assistenciais, objeto do  
Convênio, o Município assumirá integralmente a gestão dos serviços para executar, com a  cooperação 
técnica, administrativa e financeira do Estado, de forma direta ou mútua  colaboração com as entidades 
e organizações de assistência social situadas no Município.  

 

Art. 3º  Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio diretamente com  
as entidades sociais existentes no município.  

 

Art. 4º  As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de  
repasses do Fundo Estadual de Assistência Social, por meio da Secretaria Estadual de  Assistência e 
Desenvolvimento Social, e por conta de dotações orçamentárias constantes do  orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º  Fica ainda o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias à  
execução do Convênio, referido no artigo anterior.  

 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.  

 
Prefeitura Municipal de Iporanga, aos 08 de Março de 2010. 

 
 
 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga 
 
 

 
 

ÁUREA MARIA STEININGER  
Diretor de Dept.º de Administração 

 




