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PROJETO DE LEI N.º 03/2021 

 

“Concede Subvenção Social às associações, 

sindicatos e entidades filantrópicas abaixo 

relacionadas.” 

 

 

A Câmara Municipal de Florestal, MG, por seus Vereadores aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, no 

exercício financeiro de 2021, em observância aos dispositivos legais consignados na Lei 

Federal 4.320/64, Lei Orçamentária Anual do referido exercício e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, subvenção social para as entidades abaixo relacionadas, nos respectivos 

valores: 

 

ITEM ENTIDADES VR ANUAL 

I APAE/Florestal-MG - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais 

80.000,00 

II Fluminense Futebol Clube 14.000,00 

III Independente Futebol Clube 7.000,00 

IV Associação Comercial de Florestal 12.000,00 

V Grupo da Melhor Idade “ Asas da Liberdade “ 36.000,00 

VI ObraUnida “ Antônio Frederico Ozanam” 40.000,00 

VII Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Assalariados da 

Agricultura Familiar de Florestal-MG 

6.000,00 

VIII Associações, confederações e Instituições de 

Municípios (Granbel, AMM, AMECO, CNM e outros) 

126.000,00 

IX Emater-MG 61.750,00 
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Parágrafo único. A concessão da subvenção social, como suplementação de 

recursos para iniciativas privadas, se destinará à promoção de serviços de cunho 

assistencialista, educacional, cultural e desportivo. 

 

Art. 2º. A concessão de subvenção social fica condicionada à existência de 

instrumento jurídico entre a instituição e a Prefeitura, no qual serão estabelecidas as 

obrigações e responsabilidades das partes, nos termos da Lei Federal n° 13.019/14. 

Art. 3° - As entidades que receberem subvenções sociais apresentarão, 

anualmente, para recebimento de qualquer nova contribuição, os seguintes documentos: 

I – relatório de suas atividades no ano anterior, incluindo o balaço geral de suas 

contas; 

II – prestação de contas no montante recebido da Prefeitura no ano anterior a 

título de subvenção social; 

III – declaração da Prefeitura de que a entidade cumpriu todos os 

compromissos decorrentes da concessão de subvenção social anterior, bem como de que 

prestou as informações que lhe foram solicitadas. 

Parágrafo único: Para os efeitos do item III, art. 3° desta lei, poderá o Prefeito 

Municipal determinar a realização de auditoria “in loco”, para apuração da correta 

destinação da subvenção. 

Art. 4° - As despesas serão comprovadas mediante documentos originais 

fiscais ou equivalentes. 

Parágrafo único - Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em 

arquivos em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos 

órgãos de controle interno e externo da Prefeitura, pelo prazo de 5 ( cinco ) anos, 

contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou 

entidade prestadora do serviço, relativa ao exercício da concessão. 
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Art. 5º - A concessão das subvenções se dará mediante conveniência e 

interesse da Administração Pública, não estando vinculada à efetivação do repasse na 

integralidade dos valores definidos nesta Lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia na data de sua publicação.  

 

Florestal, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Wagner dos Santos Junior 

Prefeito Municipal 
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Florestal,  03 de fevereiro de 2021. 

 

Ofício 022/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

 

  É com muita satisfação que mais uma vez nos dirigimos a esta Casa 

Legislativa, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, encaminhando o anexo Projeto de Lei que 

visa à concessão de subvenções sociais às entidades lotadas nesse município, voltadas à 

promoção de práticas assistencialistas, culturais, educacionais e desportivas,para 

deliberação desta Casa Legislativa. 

Os critérios para concessão das subvenções, previstos na Lei Federal 

4320/64, encontram-se devidamente atendidos, bem como a previsão das despesas nas 

competentes Leis Orçamentárias deste Município. 

Seus artigos são claros e o Projeto de Lei traz em seu bojo as entidades que 

poderão receber subvenções ou contribuições do Executivo Municipal, no objetivo de 

contribuir com as políticas públicas dos mais variados setores da administração municipal. 

            Esclarecemos que as despesas decorrentes da presente proposição já 

foram incluídas na lei orçamentária de 2021, devidamente aprovada por essa Casa 

Legislativa. 

     Certos da manifestação favorável, renovamos nossos votos de estima e 

consideração.  

 

 
Wagner dos Santos Junior 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador Wellington Rosa Mourão  
DD. Presidente da Câmara Municipal 
FLORESTAL/MG 


