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LEI Nº 1042 DE 21 DE MARÇO DE 2014 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com os 

Municípios de Itabira/MG, João Monlevade/MG e Bom 

Jesus de Amparo/MG, bem como a realizar as despesas 

correspondentes. 

 

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 celebrar convênio com os Municípios de 

Itabira/MG, João Monlevade/MG e Bom Jesus do Amparo/MG, visando à execução de obras 

para asfaltamento complementar das estradas vicinais que ligam o Município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo às referidas localidades.  

Art. 2º. A execução do objeto do convênio, suas condições, prazos e obrigações serão 

estabelecidos em termo próprio pelos Municípios convenentes.  

Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente no 

valor de R$ 3.480.344,25 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e cinco centavos) referente ao trecho no Município de João Monlevade, R$ 

3.289.401,14 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quatorze 

centavos) referente ao trecho no Município de Itabira e R$ 977.441,88 (novecentos e setenta e 

sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) referente ao trecho no 

Município de Bom Jesus do Amparo, totalizando R$ 7.747.187,27 (sete milhões, setecentos e 

quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), nos seguintes termos: 

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 05 – Secretaria Municipal de Obras 

Função: 15 - Urbanismo 
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Subfunção: 451 – Infra estrutura urbana 

Programa: 0011 – Serviços de Obra e Infra estrutura 

Proj/Atividade: 1.091 – Asfaltamento Estradas Rurais - Convênios  

Categoria Econômica: 4 – Despesas de Capital 

Natureza da despesa: 4 – Investimentos 

Modalidade de aplicação: 90 – Aplicações Diretas 

Elemento de despesa: 51 – Obras e Instalações R$ 7.747.187,27 

Parágrafo único – Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados recursos 

provenientes do superávit financeiro do exercício de 2013. 

Art. 4º. 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, Plano Plurianual 2014/2017. 

Art. 5º. Aplicam-se ao convênio celebrado pelos mencionados Municípios as disposições da Lei 

8.666/93. 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 21 de março de 2014. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo 


