
LEI Nº 785 DE 28 DE JULHO DE 2009 
 
 

Autoriza doação de bens móveis 
com encargo e concede 
autorização de uso de bem público 
à Associação de Artesãos de São 
Gonçalo do Rio Abaixo. 

 
 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência atribuída pelos 
arts. 11 e 68, VII da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica autorizada a doação, à Associação dos Artesãos se São 
Gonçalo do Rio Abaixo, de bens móveis correspondentes a doze itens diferentes de 
brindes de campanha publicitária do programa “Sou + São Gonçalo”,  todos 
relacionados no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 
 

Parágrafo único - Os bens descritos no Anexo I estão avaliados 
conjuntamente em R$ 21.290,18 (vinte e um mil, duzentos e noventa reais e dezoito 
centavos) pela Comissão Municipal de Avaliação. 

 
Art. 2º - A doação dos bens à Associação dos Artesãos de São Gonçalo do 

Rio Abaixo é feita com o encargo de a donatária divulgá-los e vendê-los dentro das 
regras e objetivos do programa de valorização do Município denominado “Sou + 
São Gonçalo”. 

 
§ 1º - O valor apurado com a venda dos bens doados, assim considerada a 

avaliação constante do Anexo I, terá necessariamente que ser reinvestido na 
aquisição de mais produtos de divulgação e valorização do município, compatíveis 
com o programa mencionado. 

 
§ 2º - A qualidade e utilidade do material a ser adquirido serão controlados 

pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal que se manifestará sobre   
o atendimento aos objetivos do programa “Sou + São Gonçalo”, podendo inclusive 
desautorizar a aquisição de bens que considere incompatíveis com os objetivos do  
programa. 

 
Art. 3º - Fica autorizada a Associação de Artesãos de São Gonçalo do Rio 

Abaixo a utilizar o espaço situado na recepção do Centro Cultural, correspondente à 
área de 15m2, (quinze metros quadrados)  para exposição e venda dos bens ora 
doados, bem como exposição e venda de demais itens do artesanato local. 

 
Parágrafo único - A autorização de uso tem seu termo final fixado em 

31/12/2012, podendo ser renovada. 
 



 Art. 4º -  O não cumprimento das condições ou desvirtuamento da utilização 
dos bens e do espaço pela Associação donatária implicará na imediata reversão do 
material ou quantia correspondente à Prefeitura Municipal, bem como desocupação 
imediata do espaço utilizado no Centro Cultural. 
 

Parágrafo único - Constará obrigatoriamente no convênio respectivo  a 
existência do encargo bem como cláusula de reversão. 
 

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

disposições em contrário. 
 
 
  
São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de julho de 2009. 
 
 
 
 
 
Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Secretário de Governo 
 
 
 
 
Raimundo Nonato Barcelos 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE BENS 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL A SER 
DOADO 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

TOTAL 
R$ 

I -  Chinelos modelos verdes com 
etiqueta 

50 18,86 943,00 

II - Chinelos modelo estampado com 
imagem. 

60 26,91 1.614,60 

III – Porta CD com gel com 
capacidade para 20 CD’s 

70 8,74 611,80 

IV - Impressão de tecido para capa 
de almofadas( fechamento por conta 
dos artesãos) – tamanho 45x45 cm 

50 23,00 1.150,00 

V - Bolsa esportiva de nylon Logo 
bordada 

40 29,90 1.196,00 

VI - Bonés com logo silk prensado, 
confeccionado em brim, modelo de 
06 gomos, regulador em tecido com 
fivela de metal ouro velho. 

70 6,44 450,80 

VII - Camisa malha algodão silkadas 
malha fio 30.1 penteada nas cores 
brancas e pretas.Modelo Comum 
adulto e infantil e modelo baby look.  
Silk prata  e colorido 

250 13,11 3.277,50 

VIII - Camisas pólo modelo comum e 
baby look. Logo bordado 

150 28,06 4.209,00 

IX - Moletom com ou sem capuz, 
logo bordada  ou silkada 

80 48,30 3.864,00 

X - Canecas pretas e brancas em 
porcelana  silk 1 cor 

100 14,72 1.472,00 

XI - Chaveiro  modelo london. 3 
modelos 

240 8,602 2.064,48 

XII - Chaveiros em borracha-2 
modelos 

200 2,185 437,00 

TOTAL   21.290,18 
 
 

 


