
PROJETO DE LEI Nº XXXX/2016, DE 12 DE MAIO DE 2016. 
 

 

DISPÕE SOBRE REPASSE A 

ENTIDADE SEM FINS 

LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO E 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 

 

  Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos, nos termos 

da Minuta de Convênio – Anexo I, que faz parte desta Lei, para as seguintes entidades 

sem fins lucrativos do Município de Cândido Godói:  

  I – R$ 15.000,00 (dez mil reais) para a Associação Comunitária Rádio 

Difusão da Terra dos Gêmeos (CNPJ: 13.778.058/0001-02) 

  II – R$ 3.000,00 (três mil reais) para Associação Comercial e Industrial de 

Cândido Godói – ACI (CNPJ 92.465.202/0001-27) 

 

  Art. 2° Os valores serão repassados integralmente depois de cumprida a 

determinação do Parágrafo Único do art. 6º desta Lei. 

 

  Art. 3° As entidades deverão prestar contas dos valores recebidos, através 

de documentos idôneos, acompanhados com relatório de prestação de contas, até a data 

de 31 de dezembro de 2016. 

 

                        Art. 4° Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 

suplementar no orçamento público municipal de 2016 no valor de R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias: 

01 – Prefeitura Municipal 

06.04 – Cultura 

13.392.0211.0.004.000 – Apoio a entidades culturais 

Elemento de despesa: 33504300 – subvenções sociais..................................R$ 15.000,00 

 

03.01 – Administração 

2369102290.007000 – Apoio ACI 

Elemento de despesa: 335041 – contribuições................................................R$ 3.000,00  

 

                       Art. 5° Para a cobertura das despesas decorrentes desta lei, será utilizada 

a seguinte dotação orçamentária, autorizada pelas Resoluções do Poder Legislativo nº 

04/2016 e nº 06/2016: 

01 – Câmara Municipal de Vereadores 

01.031 – ação legislativa 

01.031.0100.1.063.000 – equipamentos e material permanente 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamentos e material permanente 

....................................................................................................................... R$ 18.000,00 

 

                       Art. 6° Para receber os recursos previstos nesta Lei, as entidades 

deverão estar em dia com a prestação de contas de eventuais repasses de recursos 

financeiros públicos. 

 



  Parágrafo Único: As entidades antes de receber os recursos deverão 

apresentar os seguintes documentos: estatuto social, cartão de inscrição no CNPJ, alvará 

de licença do município de Cândido Godói, plano de aplicação de recursos, Plano de 

Prevenção Contra Incêndio, quando for o caso, atestado de pleno e regular funcionamento 

com relação à composição da diretoria. 

 

  Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/RS, em...  

 

     

 Visto em 12.05.2016 

 

 

 

 

Guerino Backes 

Prefeito 

 
  



ANEXO I 

 

MINUTA DO CONVÊNIO 

 

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E A 

ENTIDADE_______________. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de CÂNDIDO GODÓI, 

RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.612.842/0001-82, com sede administrativa localizada 

na Rua Liberato Salzano, nº 387, Centro, cidade de Cândido Godói/RS, neste ato 

representado por seu Prefeito Sr. GUERINO BACKES, Brasileiro, casado, servidor 

público, residente e domiciliado na cidade de Cândido Godói, RS, denominado neste de 

CONVENIENTE e, de outro, a _________________________, com sede na 

___________________, Município de Cândido Godói, RS, sob CNPJ nº 

____________________, representado por seu presidente 

Sr._______________________, neste denominado de CONVENIADO resolvem 

celebrar o presente Convênio de Repasse, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1 - Constitui objeto deste Convênio o plano de trabalho apresentado pela Entidade, 

conforme Anexo I, onde deverão ser aplicados os recursos e prestado contas do mesmo 

até a data de 31 de dezembro de 2015.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 

2.1 - Repassar a quantia de R$............................., através da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

2.2 – O Município fiscalizará a aplicação dos recursos conforme Plano de Trabalho 

apresentado pela Entidade. 

 

2.3 - Os respectivos recursos serão depositados pelo Município em conta bancária 

específica da entidade em instituição oficial. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE: 

 

3.1 - Aplicar os recursos, exclusivamente, aos objetivos conveniados, conforme 

especificado no plano de trabalho; 

 

3.2 - Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 

em caderneta de poupança (se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) 

dias) sempre em instituição financeira oficial. 

 



3.3 - As receitas financeiras auferidas na forma anterior serão obrigatoriamente 

computadas a crédito do convênio e aplicadas no objeto de sua finalidade, devendo 

constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do objeto. 

 

3.4 - É vedada: 

 

a) a utilização dos recursos em finalidade diversa daquela estabelecida neste convênio e 

no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de urgência; 

 

b) a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio. 

 

3.5 - A cada convênio corresponderá à prestação de contas própria, sendo apresentada 

na data de 31 de dezembro de 2015, data da conclusão do convênio.  

 

3.6 - As prestações de contas deverão ser entregues na Secretaria de Finanças para 

análise final. 

 

3.7 - A prestação de contas consistirá em: 

 

a) Comprovantes originais das despesas realizadas, em documentos idôneos (notas 

fiscais, recibos, faturas, etc.); 

 

b) Demonstrativo Financeiro da Receita e Despesa; 

 

c) Extratos bancários; 

 

3.8 - Pela irregular aplicação do recurso, o beneficiário restituirá aos cofres públicos a 

importância recebida, devidamente corrigida, sem prejuízo de outras penalidades 

cabíveis, ficando impedido de celebrar convênios com o Município, sendo considerada 

como aplicação irregular: 

 

a) A não apresentação da prestação de contas no prazo determinado; 

 

b) A aplicação dos recursos em finalidades não estabelecidas no plano de trabalho ou 

plano de aplicação de recursos dos convênios firmados com o Município; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 

4.1 - O presente convênio terá duração até a data de 31 de dezembro de 2016. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

5.1 - A cada convênio corresponderá processo próprio, que somente será aberto se houver 

rubrica orçamentária própria para cobertura das despesas, sendo instruído com os 

documentos indicados na Lei Municipal nº _________/2016, corresponderá à prestação 

de contas própria, autuada no processo próprio do convênio. 

 



5.2 - É vedado celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder benefícios sob 

quaisquer modalidades, destinados a órgão ou entidade de direito público ou privado, que 

estejam em mora ou inadimplência com outros convênios ou não esteja em situação de 

regularidade para com o concedente, salvo se houver processo administrativo e/ou 

judicial e tratar-se de nova diretoria. 

 

5.3 - O Setor de Contabilidade manterá registro atualizado da relação de beneficiários 

inadimplentes. 

 

5.4 - Os órgãos da administração municipal e os sistemas de controle interno que 

verificarem quaisquer irregularidades nos processos de convênio ou de prestação de 

contas darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas do Estado, emitindo relatório 

preliminar dos fatos ocorridos. 

 

Por estarem assim justas e conforme, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo, publicando-se seu extrato 

e elegendo o foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer 

pendências. 

 

 

  Cândido Godói, RS, aos ___ de __________ de 2015. 

 

 

  _____________________  _____________________ 

             Prefeito                     Entidade 

 

Testemunhas: 

 

1)__________________________                           2)___________________________  

CPF:          CPF: 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Prezados Vereadores, 

 

 

  O presente projeto de lei visa atender aos interesses das entidades 

sem fins lucrativos do nosso Município. O projeto origina-se da Resolução nº 

04/2016 e nº 06/2016, publicadas pelo Poder Legislativo, renunciando recursos da 

Câmara Municipal e sugerindo o seu repasse para as entidades citadas 

anteriormente no projeto de lei. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Guerino Backes 

Prefeito 
 

 


