
 

LEI Nº734 DE 25 DE MARÇO DE 2008 

 

“CONCEDE SUBVENÇÃO À 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E 

ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

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

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder à Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados - APAC, entidade civil de âmbito Municipal, sem fins lucrativos, 

sediada com sede no município Santa Bárbara, subvenção para custear despesas de construção 

de uma quadra, mediante convênio a ser firmado. 

 

Art. 2º - A subvenção que trata esta Lei será entregue diretamente ao tesoureiro e/ou presidente 

da Associação, mediante recibo. 

 

Parágrafo Único – A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos, 

nos termos do convênio a ser entabulado.  
 

Art. 3º - O benefício que trata esta Lei deverá ser coordenado pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, a qual receberá a prestação de contas, devendo, ao final, emitir laudo acerca de sua 

regularidade. 

 

Art. 4º - A subvenção será no valor total de R$ 86.549,71 (oitenta e seis mil, quinhentos e 

quarenta e nove reais e setenta centavos) 

 

Parágrafo Único – O valor referido no Caput deste artigo será entregue em parcela única.  

 

Art. 5º - Para fazer face às despesas nesta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a 

abrir crédito especial ao Orçamento vigente, no valor de R$ 86.549,71 (Oitenta e seis 

mil, quinhentos e quarenta e nove Reais e setenta e um Centavos) com a seguinte 

dotação:  

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 09 – Trabalho e Desenvolvimento Social 

Função: 04 – Administração 

Subfunção: 122 – Administração geral 

Programa: 0001 – Apoio a Administração Municipal 

Proj/Atividade: 2.060 –  Manutenção das Atividades do SEMTDES 

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 3 – Outras Despesas Correntes 



Modalidade de aplicação: 50 – Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 

Elemento de despesa: 43 – Subvenções Sociais ..................... R$86.549,71 

 

Art. 6º - Para fazer face às despesas nesta lei, serão utilizados recursos provenientes de 

excesso de arrecadação em conformidade com o artigo 43 da Lei 4.320/64. 
 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 25 de março de 2008. 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

- Prefeito Municipal – 


