
 LEI Nº. 1032 DE  07 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
 

Concede subvenção às 
Associações municipais, autoriza 
repasse para Polícia Militar e dá 
outras providências. 
 

 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 

Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Associação Bem Viver da 

Terceira Idade de São Gonçalo do Rio Abaixo - ABEVITI, associação civil sem fins 

lucrativos e declarada de utilidade pública municipal, CNPJ 07.993.676/0001-72, subvenção 

para custear despesas relacionadas às suas finalidades estatutárias, no valor de R$89.758,20 

(oitenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos). 

 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Associação comunitária 

dos Bairros Recreio e Matias - ACOREMAT, associação civil sem fins lucrativos e declarada 

de utilidade pública municipal, CNPJ 03.714.149/0001-20, subvenção para custear despesas 

relacionadas às suas finalidades estatutárias, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais).  

 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo do Rio Abaixo - APAE, associação civil sem fins 

lucrativos e declarada de utilidade pública municipal, CNPJ 02.639.063/0001-18, subvenção 

para custear despesas relacionadas às suas finalidades estatutárias, no valor de R$222.333,00 

(Duzentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e três reais). 

 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Guarda de Marujos Nossa 

Senhora da Guia, associação civil sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública 

municipal, CNPJ 23.946.486/0001-50, subvenção para custear despesas relacionadas às suas 

finalidades estatutárias, no valor de R$49.056,75 (Quarenta e nove mil, cinqüenta e seis reais 

e setenta e cinco centavos). 

 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Guarda de Congado 

Nossa Senhora do Rosário dos Borges, associação civil sem fins lucrativos e declarada de 

utilidade pública municipal, CNPJ 09.313.8240001-96, subvenção para custear despesas 

relacionadas às suas finalidades estatutárias, no valor de R$50.000,00 (Cinqüenta mil reais). 

 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover repasse financeiro à 

Polícia Militar de Minas Gerais visando aquisição insumos e veículo para fins de suas 

atividades, no valor de R$37.940,00 (Trinta e sete mil, novecentos e quarenta reais). 

 

§ 1º - A subvenção de que trata esta Lei será entregue diretamente ao tesoureiro ou presidente 

da associação, mediante recibo. 



 

§ 2º - A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos nos termos do 

convênio. 

 

§ 3º - Cabe à Secretaria Municipal de Fazenda do Município receber a prestação de contas do 

convênio, devendo, ao final, emitir laudo acerca de sua regularidade. 

 

Art. 7º - A subvenção de que trata esta Lei somente será concedida enquanto a associação se 

mantiver sem fins lucrativos e desenvolver suas atividades no Município de São Gonçalo do 

Rio Abaixo. 

 

Parágrafo único - A descaracterização de quaisquer das situações dispostas no caput deste 

artigo importará na perda imediata da subvenção de que trata esta Lei. 

 

Art. 8º- Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento Fiscal 

de 2014, no valor de R$ 137.940,00 (Cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta reais). 

 

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Governo 

Função: 04 - Administração 

Subfunção: 122 – Administração Geral 

Programa: 0001 – Gestão Política 

Proj/Atividade: 0.040 – Subvenção a Entidades  

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 3 – Outras Despesas Correntes 

Modalidade de aplicação: 50 – Transf Entidades privadas sem fins Lucrativos 

Elemento de despesa: 43 – Subvenções Sociais R$ 100.000,00 

  

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Governo 

Função: 06 – Segurança Pública 

Subfunção: 181 – Policiamento 

Programa: 0002 – Gestão Política Institucional 

Proj/Atividade: 2.004 – Apoio Financeiro a Instituições Estado/União  

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 3 – Outras Despesas Correntes 

Modalidade de aplicação: 30 – Transf a Estados e/ou Distrito Federal 

Elemento de despesa: 41 – Contribuições R$ 37.940,00 

 

Art. 9º - Para fazer face às despesas nesta lei, serão utilizados recursos provenientes do 

superávit financeiro do exercício de 2013. 

 

Art. 10º - Ficam alterados a Lei 1.008 de 24 de outubro de 2013, Lei Orçamentária Anual 

2014, a Lei 987 de 10 de junho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 e a Lei 1.007 

de 24 de outubro de 2013 o Plano Plurianual 2014/2017. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 



 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 07 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


