
  

 

 

 

 

LEI Nº 1.357 DE 16 DE AGOSTO DE 2019 

Autoriza o Poder Executivo a destinar apoio 
financeiro, denominado Aluguel-social, a cidadão 
carente e dá outras providências. 

ELIANA DE FATIMA ALVES E SILVA, Prefeita do Município de Córrego 

do Bom Jesus/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a destinar apoio financeiro, 

denominado “Aluguel-social”, ao cidadão Gumercinco Eugênio Magalhães, portador do RG 

12.581.164 e inscrito no CPF 007.372.418-10, e para sua esposa Maria do Socorro da Silva 

Magalhâes, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês. 

§ 1º O apoio financeiro será destinado exclusivamente para pagamento de 

aluguel. 

§ 2º O apoio financeiro será concedido pelo prazo de três (03) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

§ 3º O benefício será imediato e automaticamente revogado, caso os 

beneficiários venham a residir com algum parente ou em moradia própria. 

Art. 2º Ficam os beneficiários desta lei obrigados a prestar contas mensais 

dos recursos recebidos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua liberação, sob pena de serem 

responsabilizados cível e criminalmente. 

Parágrafo único. A não prestação de contas no prazo legal incidirá na 

suspensão do benefício até sua regularização. 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria da Secretaria de Assistência Social prevista no Orçamento do Município para 

o presente exercício. 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação 

orçamentária própria do município. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 16 de agosto de 2019. 

 

      
Eliana de Fátima Alves e Silva 

- Prefeita Municipal - 
  



  

 

 

 

 

 

Eu, ELIANA DE FATIMA ALVES E SILVA, Prefeita do Município de Córrego do Bom Jesus, 

Estado de Minas Gerais, no uso de minhas atribuições legais SANCIONO a LEI Nº 1.357 DE 16 

DE AGOSTO DE 2019 que “Autoriza o Poder Executivo a destinar apoio financeiro, denominado 

Aluguel-social, a cidadão carente e dá outras providências” para que surta seus efeitos de direito. 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 16 de agosto de 2019. 

 

      
Eliana de Fátima Alves e Silva 

- Prefeita Municipal - 
 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

Certifico para os devidos fins que a LEI Nº 1.357 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, que “Autoriza o 

Poder Executivo a destinar apoio financeiro, denominado Aluguel-social, a cidadão carente e dá 

outras providências” foi publicado no Mural de Avisos do Paço Municipal em 16 DE AGOSTO DE 

2019, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 818/2002. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surta seus efeitos legais. 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 16 de agosto de 2019. 

 

      
João Luiz Lopes 

- Assessor Jurídico - 
 


