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"Autoriza o Município de Marzagão a firmar 
convênio com a "Casa de Acolhida Santa Clara de 
Assis de Corumbaíba-GO," 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARZAGÃO, Estado de Goiás, com fulcro na 
competência que lhe confere as Constituições da República e do Estado de Goiás, bem assim 
a Lei Orgânica do Município, aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° - Fica o Município de Marzagão, autorizado a celebrar Convênio com 

a instituição beneficente "Casa de Acolhida Santa Clara de Assis de Corumbaíba-GO", 
inscrita no CNPJ n°20.900.127/0001-74, que ficará responsável  pro  hospedar, alimentar, e 

acompanhar as atividades cotidianas das crianças menores de 16 (dezesseis) anos, que 

tenham sido afastadas do convívio familiar e encaminhadas por decisão do Juizado da 
Infância e Juventude da Comarca de Corumbaíba, Estado de Goiás, comprovada a residência 

familiar de no mínimo 03 (três) anos no Município de Marzagão, Estado de Goiás; recebendo, 

em contrapartida, ajuda financeira mensal.  

Art.  2° - Para execução do convênio, de que trata o Artigo 10  desta Lei, o 

Município de Marzagão fornecerá, do Fundo da Assistência Social para a Entidade, Auxílio 

Financeiro. 

§ 1° — A entidade assistida ficará responsável pela elaboração no início de 

cada exercício financeiro, de planilha de estimativa de custo mensal e anual (fixo e variável) 

a ser repassado pelo Município, cujos valores serão analisados e aprovados por este. 

§ 2° — Excepcionalmente no ano de 2019, a estimativa de custo será 

elaborada no mês de abril.  

Art.  3° - Fica pela presente lei a "Casa de Acolhida Santa Clara de Assis de 

Corumbaíba-GO", obrigada a prestar contas à Prefeitura Municipal dos valores recebidos e 

gastos oriundos do mencionado convênio, até o último dia útil do mês subsequente ao mês 

correspondente à parcela recebida, sob pena, de suspensão imediata das transferências das 
demais parcelas vencidas, as quais ficarão retidas até a apresentação e aprovação da citada. 
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Art.  4° - O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de 

sua assinatura, podendo ser renovado anualmente.  

Art.  5° - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias específicas. 

Parágrafo único - Fica igualmente autorizado a abrir no Orçamento Geral 
do Município, se necessário, Crédito Especial para cobertura da despesa de que trata o artigo 

10 desta Lei.  

Art.  6° - A Fiscalização, monitoramento e Prestação de Contas deverão 

obedecer a Lei vigente.  

Art.  7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Marzagão-GO, aos 24 (vinte e quatro) dias 

do mês de abril de 2019. 

1/4  
Claudinei Rabelo da Silva 

=Prefeito= 
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