
LEI Nº.2021 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
 

“AUTORIZA REPASSE 

FINANCEIRO À POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS – PMMG”. 

 
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 promover repasse 

financeiro à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERIAS,visando a complementação de recurso 

para aquisição de viatura SW com cela e rádio digital embarcado. 

                 Art. 2º - O valor do repasse corresponde a R$ 24.180,17 (vinte e quatro mil, cento 
e oitenta reais e dezessete centavos).  
 

§ 1º - O veículo descrito no caput, será destinado ao 4º Pel / 57ª Cia / 26º 

Batalhão da Polícia Militar – Município de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG.   

 

§ 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 atenderáa 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. 

 
§5º - A descaracterização de quaisquer das situações dispostas neste artigo 

importará na perda imediata do repasse de que trata esta Lei. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da concessão deste repasse financeiro serão 

contabilizadas na seguinte dotação orçamentária, a ser criada por esta Lei: 

02 – Executivo 



01 – Secretaria Municipal de Governo Secretaria Municipal de Governo 

06 – Segurança Pública  

181 – Policiamento  

0002 – Gestão da Política Institucional 

2.004 – Apoio financeiro a instituições do Estado/União 

3 – Despesas Correntes 

3 – Outras Despesas Correntes 

30 – Transferência a Estados e ao Distrito Federal 

41 – Contribuições  

 

Art. 4º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados 

recursos provenientes da anulação na seguinte dotação orçamentária,conforme estimativa 

de impacto orçamentário anexa. 

 

02 – Executivo 

05 – Secretaria Municipal de Obras 

15 – Urbanismo  

451 – Infra-Estrutura Urbana  

0011 – Serviço de Obra e Infra-Estrutura 

1.009 – Ampliação do Parque de Eventos 

4 – Despesas de Capital 

4 – Investimentos 

90 – Aplicações Diretas 

51 – Obras e Instalações  

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 novembro de 2015. 

 

 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG  


