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PROJETO DE LEI Nº 031, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 
  

“Institui o Programa Leite para a Pessoa 

Idosa e Pessoa com Deficiência, sob 

responsabilidade das Coordenadorias 

Municipais de Saúde e Assistência Social, 

para distribuição de leite pasteurizado 

para os idosos e pessoas com deficiência, 

do Município de Mesópolis e dá outras 

providências”. 
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PROJCTO DE LEI NOM 

| mesororis. ARA, 
PRESIDENTES... 

SECRETÁRIO: //4,44.. Lcd acesa 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 

Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mesópolis, aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º Fica implantado no Município de Mesópolis, o Programa 

Leite para a Pessoa Idosa e para as Pessoas com Deficiência, cujo objetivo é 

realização de distribuição de leite pasteurizado para municípes que atenderem os 

requisitos dispostos nos artigos seguintes. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal será responsável pela 

implantação e pela execução do Programa Leite para a Pessoa Idosa e Pessoas 

com Deficiência, através da Coordenadoria Municipal de Saúde e da Coordenadoria 

de Assistência Social, nos moldes apresentados nesta lei. 

Páragrafo único. Poderá ser constituída, caso necessário, 

comissão composta por membros dos setores da Saúde, Assistência Social e da 

Administração para implantação e execução do programa descrito nesta Lei. 

TÍTULO PRIMEIRO 

DO PROGRAMA LEITE PARA A PESSOA IDOSA E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCA 

Art. 3º O Programa Leite para a Pessoa Idosa e Pessoas com 

Deficiência será implementado em duas fases distintas, sendo a primeira, a fase de 

implantação do sistema e a segunda, sua fase executiva. 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
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Art. 4º A implantação do Programa dar-se-á por meio da 

atuação da Coordenadoria Municipal de Saúde e da Coodenadoria da Assistência 

Social, que procederá à confecção de Cadastro Geral de todas as pessoas idosas e 

com deficiências residentes no território do Município de Mesópolis, que preencham 

os requisitos exigidos para a participação no Programa. 

Art. 5º Após o levantamento preliminar, as pessoas 

cadastradas serão convocadas a comprovar através da apresentação de 

documentos ou de qualquer meio de prova idôneo a satisfação dos requisitos 

exigidos para a inscrição e participação no Programa descrito nesta lei, conforme 

disposto no artigo seguinte. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Art. 6º São requisitos mínimos para a inscrição e participação 

no Programa Leite para a Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência do Município de 

Mesópolis: 

| - Ser o requerente pessoa idosa ou com deficiência e 

comprovada a vulnerabilidade pessoal e social. 

81º - Para fins desta lei, são consideradas pessoas idosas 

aquelas que comprovadamente, mediante a apresentação de documento original de 

identidade ou outro com mesma força probante, contarem com 60 (sessenta) anos 

completos de idade, e que sejam ou não titulares de benefícios previdenciários ou 

assistenciais. 

82º - Serão consideradas Pessoas com Deficiência aquelas 

que comprovadamente, mediante a apresentação de documento hábil, apresentem 

qualquer tipo de deficiência que as impossibilite de prover a própria manutenção e 

nem a ter provida por sua família, sejam ou não titulares de benefícios 

previdenciários ou assistenciais. 

83º - As pessoas descritas nos parágrafos primeiro e segundo 

deste artigo, deverão comprovar serem portadores de doenças crônicas ou a 

necessidade de ingestão do leite, através de documento médico expedido por 

profissional lotado no Setor da Saúde desta Municipalidade. 

84º - Deverão estar inseridos em grupo familiar onde o conjunto 

de pessoas que vivam sob o mesmo teto, seja constituído por:



       
   

a, ki sm 
e 

é Dn EI | 

” 

pé de Hum | | tória DA DOTADO 

a ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: goblnetoBmesopofis.sp.gov br 

    

  

a) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos ou inválido; 

b) os pais; ou 

c) oirmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

18 (dezoito) anos ou inválido. 

85º - A pessoa atendida pelo Programa não poderá ter renda 

mensal familiar superior a três salários mínimos. 

86º - A pessoa atendida deverá possuir residência fixa no 

município de Mesópolis há mais de dois anos. 

87º - A participação no Programa poderá ser cancelada a 

qualquer momento, desde que constatada irregularidade na sua concessão ou 

utilização. 

88º - A participação no presente Programa cessará no 

momento em que quaisquer dos requisitos citados neste artigo não forem atendidos 

pelo beneficiáiro ou em caso de morte do mesmo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 7º A execução do Programa, após a fase de implantação, 

também de responsabilidade do Poder Público Municipal, por meio das 

Coordenadorias de Assistência Social e de Saúde, consistirá na distribuição semanal 

de dois litros de leite pasteurizado por pessoa cadastrada e beneficiária do programa 

implantado por esta Lei. 

$1º - Em famílias que contiverem mais de uma pessoa que 

preencha os requisitos exigidos para participação neste Programa, a entrega será 

limitada a no máximo 4 (quatro) litros de leite pasteurizado por semana. 

82º - A entrega do Leite dar-se-á em local estabelecido pela 

Prefeitura Municipal durante os dias úteis da semana, sendo permitida a entrega 

antecipada das quantias discriminadas para cada beneficiário quando, no decorrer 

da semana, caso houver algum dia feriado estabelecido por lei nacional ou 

municipal, a critério do Poder Público. 

TÍTULO SEGUNDO
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º Os recursos necessários à implementação e execução 

do Programa instituído por esta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

específicas, suplementadas se necessário. 

Art. 9º A fim de diminuir o impacto orçamentário causado por 

sua implantação, fica autorizado o Poder Executivo a firmar parcerias com a 

iniciativa privada a fim de obter eventuais patrocinadores ao sistema. 

Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 

Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 

JOSE CARL
OS DA Aeee de o 

SILVA:172502258 sitva:17250225839 
Dados: 2022.09.15 15:34:46 

39 0300" 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 

Prefeito Municipal
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Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 

OFÍCIO Nº 217/2022 

Exma. Sr.?. 

MARIA INÊS RIBEIRO 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 031, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2022, que “Institui o Programa Leite para a Pessoa Idosa e Pessoa 

com Deficiência, sob responsabilidade das Coordenadorias Municipais de Saúde e 

Assistência Social, para distribuição de leite pasteurizado para os idosos e pessoas 

com deficiência, do Município de Mesópolis e dá outras providências”, para 

apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste Projeto de 

Lei, o qual necessita que seja discutido e votado em REGIME DE URGÊNCIA, na 

regimental. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

JOSE CARLOS DA (ssirado de forma cigtal 
por JOSE CARLOS DA 

SILVA:172502258 stva:17250225839 
Dados: 2022.09.15 15:33:58 

39 passos 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

  

Câmara Mun. Mesópolis 

PROTOCOLO 

RECEBILA 

15 SET 2022 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 031/2022 

Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 
“Institui o Programa Leite para a Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, sob 
responsabilidade das Coordenadorias Municipais de Saúde e Assistência Social, 
para distribuição de leite pasteurizado para os idosos e pessoas com deficiência, do 
Município de Mesópolis e dá outras providências”. 

O objetivo do presente projeto é oferecer um benefício aos 
idosos e pessoas com deficiência de nossa cidade que em sua maioria passam por 
dificuldades, devido ao humilhante e rebaixado valor das aposentadorias e 
benefícios assistenciais e previdenciários. 

Além disso, muitas dessas pessoas são arrimo de família, têm 

gastos extras com tratamento de saúde e medicamentos, sendo, portanto, 
necessária a ajuda do Poder Público. 

Vale salientar que o leite é um alimento de vital importância, 
não só para crianças como para pessoas de todas as faixas etárias, servindo 
também como um excelente complemento alimentar. 

Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste Projeto de 
Lei, o qual necessita que seja discutido e votado em REGIME DE URGENCIA, na 
regimental. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 
consideração. 

JOSE CARLOS DA ME CARLOS DAS 
SILVA:17250225 SILVA:17250225839 

Dados: 2022.09.15 
839 15:34:27 -03'00' 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

A Excelentíssima Senhora 

MARIA INÊS RIBEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP


