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Projeto de Lei Municipal nº. 002/2020                   de 20 de Janeiro de 2020. 

Autor: Poder Executivo Municipal 

 

“Dispõe sobre autorização legislativa para o poder 

executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar 

convênio com a instituição COMUTERAVIDA – 

Comunidade Terapêutica Viva a Vida, e determina 

outras providências.”   

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Estado de Goiás aprovou, e 

eu, PREFEITO, sanciono a seguinte Lei:    

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, por força desta lei, autorizado a 

celebrar convênio com a instituição COMUTERAVIDA – Comunidade Terapêutica Viva a Vida, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.354.485/0001-72, para conceder recursos e/ou subvenções, 

prestar cooperação técnica, disponibilizar profissionais habilitados, fornecer bens de consumo, 

proceder à manutenção de equipamentos indispensáveis a realização dos trabalhos da instituição, 

bem como, promover intervenção física no imóvel quando necessário, com início de vigência a 

partir da celebração do convênio, e término previsto para 31/12/2020.  

 Parágrafo Único - Para realização das atividades de que trata o caput 

deste artigo, o Município repassará a COMUTERAVIDA – Comunidade Terapêutica Viva a Vida, a 

importância mensal de até R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com o objetivo de assegurar 

a manutenção das atividades. 

 Art. 2º - Fica autorizado a extensão do respectivo convênio às atividades 

da Casa de Passagem, criada pela Lei Municipal 2.530/2017. 

 Art. 3º - As despesas tratadas no artigo 1º correrão por conta de dotação 

orçamentária específica para este fim, ficando autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito especial no orçamento vigente. 

 Art. 4º - Esta lei entra em vigência na data de sua publicação.   
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  GABINETE DO PREFEITO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, aos 

vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (20/01/2020). 

 

 

 

Evando Magal Abadia Correia Silva 

Prefeito de Caldas Novas-GO 
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MENSAGEM DO PREFEITO 

 

Destinatário: Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal  

Assunto:        Projeto de Lei Municipal nº.: 002/2020. 

 Senhor Presidente:  

 Submeto à apreciação dessa Preclara Casa de Leis, o Projeto de Lei 

Complementar em anexo, que “Dispõe sobre autorização legislativa para o poder executivo de 

Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar convênio com a instituição COMUTERAVIDA – 

Comunidade Terapêutica Viva a Vida, e determina outras providências.”  

JUSTIFICATIVA:  Considerando que o Projeto de Lei em questão possibilita ao Município de 

Caldas Novas, por meio de plano de trabalho específico, auxiliar a instituição 

COMUTERAVIDA – Comunidade Terapêutica Viva a Vida na realização de 

suas atividades fins. 

Considerando os relevantes trabalhos prestados pela referida entidade no 

tratamento e na recuperação de dependentes químicos, buscando integrá-los 

na sociedade. 

Considerando que com a instituição do presente convênio, o apoio prestado 

pelo Município possibilitará a referida entidade manter a qualidade do serviço 

prestado e ampliar o número de beneficiários, necessária se faz a aprovação 

do Projeto de Lei, que ora encaminho.   

 

                                 GABINETE DO PREFEITO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, aos vinte 

dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (20/01/2020). 

 

Evando Magal Abadia Correia Silva 

Prefeito de Caldas Novas-GO 


