
 
 

LEI Nº 1070 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 
 

 
“CONCEDE SUBVENÇÃO À 
CÁRITAS DIOCESANA DE 
ITABIRA 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 Cáritas 
Diocesana de Itabira, entidade civil sem fins lucrativos, declarada de utilidade 

pública pela Lei Estadual nº 5.541, de 28 de setembro de 1970, subvenção para 

custear despesas com a execução do “Projeto Reviver – Serviço de Acolhimento na 

Modalidade Casa Lar”, mediante convênio a ser firmado. 

Art. 2º - A Cáritas Diocesana de Itabira, realiza atividades de cunho social, 

destinado a promoção da solidariedade e da justiça social no Município de São 

Gonçalo do Rio Abaixo – MG. 

Art. 3º - O valor da subvenção corresponde a R$ 1.201.992,34 (um milhão, 

duzentos e um mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).  

 
§ 1º - A subvenção de que trata esta lei será entregue diretamente ao 

tesoureiro ou presidente da entidade, mediante recibo e conforme disposições 

contidas no termo de convênio a ser firmado. 

 



§ 2º - A entidade beneficiada com recursos públicos na forma desta lei, 

submeter-se-á à fiscalização do poder concedente, mediante apresentação de 

prestação de contas ao órgão competente, bem como atender outras instruções 

decorrentes de norma pertinente à matéria no prazo estabelecido no convênio.  

 
§ 3º - A prestação de contas deverá comprovar o cumprimento das metas 

e objetivos do plano de aplicação.  

 
§ 4º - 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. 4º - A subvenção de que trata esta lei somente será concedida 

enquanto a entidade se mantiver sem fins lucrativos e desenvolver suas atividades 

no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG. 

 

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. 5º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, fica autorizado o 

Executivo Municipal a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal vigente no valor 

de R$ 271.634,34 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 

trinta e quatro centavos) e R$ 930.358,00 (novecentos e trinta mil, trezentos e 

cinqüenta e oito reais) no exercício de 2015, conforme estimativa de impacto 

orçamentário anexa, na seguinte dotação orçamentária: 

 

02 - Executivo 

09 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

08 - Assistência Social  

243 - Assistência a Criança e ao Adolescente 

0028 - Assistência a Criança e ao Adolescente 

0.021 - Transferência a Entidades Sem Fins Lucrativos 

335043 - Subvenções Sociais – R$ 271.634,34 



 

 

Parágrafo único: Para fazer frente à abertura de crédito suplementar 

consignado no caput deste artigo, serão utilizados recursos decorrentes da anulação 

das seguintes dotações orçamentárias: 

 

02- Executivo 

16- Secretaria Municipal de Cultura 

01- Fundo Munic Preservação do Patrimônio Cultural 

13- Cultura 

391- Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 

0041- Promoção e Conservação do Patrimônio Histórico 

1.069- Recuperação, Manut e Cons do Patrimônio Hist 

449051 - Obras e Instalações R$ 170.000,00 

 
02- Executivo 

05- Secretaria Municipal de Obras 

15- Urbanismo 

451- Infra Estrutura urbana 

0011- Serviços de Obras e Infraestrutura 

1.009- Ampliação do Parque de Eventos 

449061- Aquisição de Imóveis R$ 101.634,34 

 

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

disposições em contrário. 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 26 de setembro de 2014. 

 
 

 
Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo 
 

 
 
 



 
 

 


