
DO ARAGUAIA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 300 DE 15 DE JUNHO DE 2012

Estabelece normas para a concessão de subvenções e auxílios a

entidades ou instituições, que promovam o amparo social da

coletividade e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Somente poderão ser beneficiadas com subvenções e auxílios pela

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, entidades ou instituições registradas na

Secretaria de Trabalho e Promoção Social ou no Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, que visem especificamente os seguintes fins:

1 - amparo e proteção à família;

II - amparo e proteção á criança;

III - amparo e proteção à adolescência;

IV - programas de atenção a pessoa idosa;

V - programas específicos para pessoas portadoras de deficiência;

VI - programas especiais em parceria ou colaboração com a Secretaria de

Trabalho e Promoção Social.

Art. 2°. A subvenção ou auxílio será concedido por conta de dotação orçamentaria

específica e autorização da Câmara Municipal.

Art. 3°. O pedido de subvenção ou auxílio será efetuado no período de 1° a 30 de

maio, dirigido ao Prefeito Municipal, em duas vias, assinado pelo Presidente da entidade

ou instituição e instruído com os seguintes documentos:

I - certidão ou cópia autenticada do estatuto, registrado em Cartório, no qual

conste:

a) denominação e sede;

b) finalidades;

c) associados;

d) Diretoria e Assembleia Geral;

e) património;

f) a não remuneração dos membros da Diretoria;
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g) que, no caso de extinção, seu património social passará para entidade

congénere, que funcione no Município de Floresta do Araguaia;

II •• certidão, ou cópia autenticada da ata da Assembleia Geral que elegeu a
Diretoria em exercício, averbada em Cartório;

III - declaração que prove o funcionamento regular da entidade ou instituição

fornecida por autoridade local ou órgão competente da Secretaria de Trabalho e
Promoção Social do Município;

IV - cópia da Lei que declarou a entidade ou instituição de utilidade pública
municipal;

V - certidão do número de registro na Secretaria de Trabalho e Promoção Social

ou no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VI - prova de prestação de contas e aprovação pelo Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado do Pará das dotações concedidas pelos órgãos públicos;

VII - balanço patrimonial e demonstração da conta de receita e despesa do

exercício findo que prove a viabilidade económico-financeira da requerente;

VIII - programa de trabalho e respectivos projetos onde serão aplicados os

recursos pretendidos:

a) planos de despesas, onde deverão conter, obrigatoriamente:

1. número de pessoas assistidas;

2. custo - benefício por pessoa assistida;

3. declaração e balancetes que comprovem outros tipos de arrecadações;

b) planta ou "croquis" das instalações dos locais de funcionamento da obra,

acompanhados de um memorial descritivo de seu uso.

Art. 4° As entidades ou instituições subvencionadas deverão proceder à

comprovação das despesas decorrentes da aplicação da subvenção ou auxílio, conforme

as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, até o dia 31 de

março do exercício seguinte ao do recebimento dos recursos.

Art. 5°. Não se concederá subvenção ou auxílio à entidade ou instituição que:

I - somente tenha cunho religioso;

II - vise à distribuição de lucros ou dividendos a seus participantes;

III - constitua património de indivíduo ou de sociedade sem caráter filantrópico;
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IV - tenha finalidades precipuamente recreativas, esportivas, comerciais e
culturais;

V - não esteja em efetivo funcionamento com exata observância dos princípios
estatutários;

VI - não tenha sido registrada na Secretaria de Trabalho e Promoção Social do

Município ou no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

VII - não tenha sido declarada de utilidade pública municipal;

VIII - não esteja de acordo com os critérios estabelecidos pela Prefeitura para
concessão de subvenção ou auxílio;

IX - não esteja em dia com a prestação de contas dos recursos concedidos pelo

Município nos anos anteriores.

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, 15 de junho de 2012

^A l sé ri o Kazlmrrski

Prefeito
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