
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
GABINETE DA PREFEITA

Lei Municipal Nº. 103/2009
De 06 de outubro de 2009.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a realizar 
doações e dá outras providências

           A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço 
saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar doações de 
bens, produtos e serviços à pessoas físicas e famílias carentes do Município de São Francisco 
do Conde.

§ 1º – Entende-se por família o núcleo de pessoas formado por cônjuges, casal em 
regime de união estável ou, no mínimo, um dos pais ou responsável legal com filhos 
e/ou dependentes  com idade entre  0 (zero) e 16 (dezesseis)  anos,  que estejam sob 
tutela ou guarda, devidamente formalizada pelo juízo competente, bem como parentes 
ou  outros  indivíduos  que  residam  com  o  grupo  sob  o  mesmo  teto  e  contribuam 
economicamente para subsistência.

§  2º  -  Considera-se  pessoa  física  o  ser  humano  estimado,  individualmente,  como 
sujeito de direitos na forma prescrita no Código Civil.

Art. 2º - As doações serão destinadas exclusivamente a pessoas físicas e famílias de 
baixa renda.

Art. 3º - A individualização dos benefícios e fixação de critérios para cadastramento e 
distribuição deverá ser regulamentada, por ato do executivo, no prazo de 90 (noventa) dias. 

     Art.  4º -  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  ocorrerão  à  conta  da  Lei 
Orçamentária Anual vigente.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social manterá um arquivo dos 
processos de doações, cujos registros deverão ser armazenados pelo prazo mínimo de cinco 
anos. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

     GABINETE DA PREFEITA  DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO 
CONDE, Estado da Bahia, em 06 de outubro de 2009.   
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