
LEI MUNICIPAL N° 2.721/12 – DE 10 DE ABRIL DE 2012 

 
“Dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social ao 

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Goiatuba, e dá outras 

providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Por força desta Lei e nos termos do disposto no art. 76, XXIX, da Lei 

Orgânica deste Município, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 

subvenção social ao CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE 

GOIATUBA (CCEPG), no valor de até R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como 

firmar convênio com o mesmo. 

  

Art. 2º - A subvenção de que trata o art. 1º tem por finalidade auxiliar o CCEPG nos 

serviços de construção de um prédio para servir de presídio para os condenados ao 

regime semiaberto, na área de terra onde já está edificada a cadeia local. 

 

 Parágrafo Único - A transferência da subvenção será parcelada e somente será 

efetuada a quem estiver exercendo legalmente o cargo de Presidente do Conselho da 

Comunidade de Execução Penal de Goiatuba. 

 

Art. 3º - Para fazer face às despesas decorrentes desta lei, fica autorizada a abertura de 

crédito especial, no valor de até R$30.000,00,  com a seguinte dotação: 

 
 Órgão..........................: 02 – Poder Executivo 

Unidade......................: 0212 – Secretaria Municipal do Bem Estar Social 

Função........................: 08 – Assistência social 

Sub-Função................: 244 – Assistência Comunitária 

Programa ...................: 0125- Assistência a comunidades 

Projeto/Atividade.......: 2174- Subvenção Conselho Comunidade Execução Penal 

Fonte Recurso............: 100 – Recursos ordinários 

Natureza.....................: 335043 – Subvenções sociais. 

 Valor Orçado..............:R$30.000,00 (trinta mil reais). 

 



Art. 4º - As despesas decorrentes desta subvenção correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 02-0212-08.244.0125-2164-100-3.3.50.43 – Subvenção ao 

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Goiatuba (CCEPG). 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao 

dia 01 de fevereiro de 2012. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE GOIATUBA, aos dez dias do mês de abril 

do ano de dois mil e doze (10/04/2012). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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