
LEI Nº 921 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 

 

 

Altera art. 4ª da Lei nº 642 de 22 de março de 2006 

que concede subvenção ao Operário Esporte Clube, 

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 - O art. 4º da Lei nº 642 de 22 de março de 2006, com redação dada pela Lei nº 776 de 08 

de junho de 2009, passa a viger com a seguinte alteração: 

 

 

Art. 4º- O auxílio será no valor de R$ 3.333,50 (três mil trezentos 

e trinta e três reais e cinquenta centavos) por mês, durante o 

exercício de 2011 e seguintes, o qual o receberá mediante recibo. 

 

 

Art. 2º- Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei será utilizada dotação orçamentária 

prevista sob a seguinte rubrica: 02.08.27.813.0026.0.007.3350.43. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 
 



 

Tenho a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa do Legislativo Municipal, o incluso Projeto de 

Lei n.º 50/2011, que “Altera art. 4ª da Lei nº 642 de 22 de março de 2006 que Concede 

subvenção ao Operário Esporte Clube e dá outras providências”, para o superior exame e 

apreciação do plenário desta Edilidade. 

 

A necessidade da alteração proposta resulta no aumento das despesas mensais do Operário 

Esporte Clube na qual estão incluídas despesas como arbitragem, lavagem de uniformes, 

marcação de campo, energia elétricas entre outras tidas como indispensáveis às atividades 

desenvolvidas pelo Clube. 

 

Dessa forma, sabendo-se inclusive que o Município utiliza as dependências do Clube para 

desenvolver programas de Esporte para crianças e jovens de São Gonçalo do Rio Abaixo, nítida 

se mostra a necessidade de aumentar o valor da subvenção, sob pena de comprometer o exercício 

das atividades do operário. 

 

Contando com a melhor acolhida ao presente projeto, que certamente esta Casa dará e solicitando 

seja ao mesmo dada tramitação em caráter de urgência urgentíssima, se possível com a 

inclusão na pauta da próxima reunião ordinária. 

 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa., Sr. Presidente e aos Ilustres Edis, os 

melhores agradecimentos, renovando os protestos da mais alta estima e consideração. 

 

     Atenciosas saudações, 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Ilmo. Sr.  

Marlon Túlio Pessoa Costa 

DD. Presidente da Câmara Legislativa 

São Gonçalo do Rio Abaixo/ MG 


