
 
LEI Nº 726/2001, de 08 de novembro de 2001 

 
 
“ Autoriza o Executivo Municipal a prestar assistência social diversa à população 

comprovadamente carente e dá outras providências.” 
 
 
   O Povo de Divisa Nova - MG, através de seus representantes aprovou e eu, 
ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA – Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal  autorizado a prestar assistência social 
diversa a pessoas comprovadamente carentes, incluindo doações de cestas básicas, 
medicamentos, pagamento de exames laboratoriais não realizados no Município, consultas 
médicas com profissionais especializados, fornecimento de padrões de água e luz, gás, 
despender recursos com transportes de pessoas doentes, aquisição de passagens, agasalhos, 
despesas de funeral, através dos serviços de Assistência Social. 
 
   Parágrafo Único – Considera-se pessoa comprovadamente carente aquela 
cujos rendimentos sejam insuficientes para a própria manutenção familiar, devidamente 
comprovado após visita do responsável pelo Serviço Municipal de Assistência Social, através de 
relatório, devidamente arquivado, que ateste a necessidade do respectivo auxílio. 
 
    Art. 2º - Fica o Executivo Municipal igualmente autorizado a fazer reparos 
em residências de pessoas carentes que se encontrarem em situação precária e/ou de risco à 
saúde, sem as mínimas condições de habitação, ou doar o respectivo material de construção para 
ser feito pelo próprio beneficiário, cuja realização deverá ser fiscalizada e comprovada pelo 
Serviço de Assistência Social, nos precisos termos do parágrafo único do Art. 1º. 
 
   Art. 3º - Fica o Município autorizado a realizar o Projeto “SOPÃO”, através 
de doação de refeição à pessoas e/ou famílias carentes, devidamente comprovado, conforme 
estabelecido no parágrafo único do artigo 1º desta lei. 
 
   Art. 4º - Para fazer face às despesas decorrrentes da execução desta Lei, 
fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar-se de dotações previstas no vigente orçamento, 
podendo ser suplementadas, se necessários, de acordo com a Lei Municipal nº 702/00. 
 
    Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
    Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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