
AUTÓGRAFO DE LEI N° 024 – DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

“Cria o projeto “BOM DIA TRABALHADOR” com fornecimento do café da 
manhã aos trabalhadores do município e dá outras providências.

JOÃO  CARLOS  GOUVÊA,  Presidente  da  Câmara
Municipal de Dolcinópolis, Comarca de Estrela d` Oeste,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

F  A  Z   S  A  B  E  R  que  a  Câmara  Municipal  de
Dolcinópolis,  aprovou  na  íntegra  o  Projeto  de  Lei  n°
016/2019, sob protocolo n°- 028/2019, de 11 de julho de
2019.

A Câmara Municipal promulga o seguinte AUTÓGRAFO:

 
Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal

autorizado  a  criar  o  Projeto  “Bom  Dia  Trabalhador”  com  o  objetivo  de
fornecer aos Trabalhadores do município o “Café da Manhã”.

Art.  2°  -  O  projeto  será  de  responsabilidade  e
operacionalizado pela Secretaria de Assistência Social.

Art. 3° - A Secretaria de Assistência Social deverá
efetuar  o  cadastro  dos  trabalhadores  que  receberão  o  benefício  como
também definir os critérios.

  Art. 4° - A Secretaria de Assistência Social definirá
a  forma,  horário  e  local  do  oferecimento  do  “Café  da  Manhã”  aos
trabalhadores, respeitando-se as leis sanitárias vigentes. 

Art. 5° - O cardápio semanal do “Café da Manhã”
deverá variar entre: café, chá, leite, pão com manteiga ou sanduíche e frutas
da época.

Art. 6° - As despesas decorrentes do cumprimento
desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento
vigente, suplementadas se necessário. 

Art.  7°.  Esta  lei  entrará  em vigor  na data  de  sua
publicação.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP.

“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa”

Em 08 de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOUVÊA                  WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS
Presidente         Primeiro Secretário

Registrado  em  livro  próprio  e  publicado  por  afixação  em  local  de
acesso ao público, nos termos da Lei Orgânica do Município.

ELIANE DIAS
Diretora Geral
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