
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n.' 107/14 - GPC Carazinho, 09 de maio de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 061/14

Senhor Presidente:

ProtoC011t0~;] :
Hora: '

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.O
061/14, desta data, que Autoriza concessão de auxílio financeiro a Agência de

Desenvolvimento Econômico e Social da Região do Planalto Médio - ADES.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei propondo a concessão de auxílio

financeiro a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social da Região do Planalto Médio

- ADES, destinado a custear despesas com a manutenção do Programa Yacamin, tais

como pagamento dos salários dos oficineiros responsáveis pelas oficinas diversas

ministradas às crianças, e demais funcionários, aquisição de gêneros alimentícios, materiais

de limpeza, higiene, expediente, escolares e artesanais, e demais gastos necessários ao

sustento da entidade.

Ressaltamos que para cobertura da alusiva despesa, será utilizado o recurso

proveniente das contribuições financeiras de Pessoas Físicas e Jurídicas ao Fundo

Municipal da Criança e do Adolescente ~ FMCA, depositadas ao Yacamin, através da conta

corrente nO04.034315.0-1, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agência nO0170.

Por oportuno, informamos que a entidade está devidamente apta a receber o

auxílio financeiro, visto que a mesma participou do credenciamento compete te para o ano

de 2014.

Atenciosamente,

DDV



PROJETO DE LEI N° 061, DE 09 DE MAIO DE 2014.

Autoriza concessão de auxílio financeiro a
Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social da Região do Planalto Médio - ADES.

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro a Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região do Planalto Médio - ADES, no valor de R$
20.000,00 (Vinte mil reais), através da formalização de convênio, destinado a custear despesas
com a manutenção do Programa Yacamin.

~ 1° A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a fiscalização do Controle
Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a liberação total do respectivo
auxílio.

g 2° O valor referido no caput deste artigo será repassado a entjdade de acordo com
os depósitos oriundos das contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas ao Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente - FMCA, depositadas diretamente na conta do Yacamin.

Art. 2° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artigo anterior, a
redução de saldo da seguinte dotação:

12 - SECRETARIA DE ASSIST~NCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
12.04 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

12.04.08.243.0123.2858 - Apoio financ. entidades insc. COMDICACAR
30790/3339041000000 - Contribuições R$ 20.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de maio de 2014.

DDV
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Porto Alegre, 26 de maio de 2014.

Orientação Técnica IGAM n!!.12.556/2014.

I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho, RS, solicita análise
técnica do Projeto de Lei nº 61, de 2014 no qual autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social da Região do
Planalto Média ~ADES, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

11. No que diz respeito ao aspecto legístico, é importante que seja
observado o teor da Lei Complementar nº-95, de 1998, bem como o Manual de
Redação da Presidência da República',

Indica-se a supressão do art. 2º, uma vez que a despesa deve estar
previamente autorizada na Lei Orçamentária Anual. Isto porque não é o artigo da Lei
que garante a existência dos créditos, mas sim a previsão na Lei Orçamentária,
situação esta que dispensa tal informação no Projeto em tela.

Por fim, sugere-se que a numeração ordinal dos artigos seja grafada
com o símbolo "º" e não "O".

111. Quanto à matéria em análise, ressalta~se que a Adminístração Pública
deverá observar os princípios constitucionais constantes no caput do art. 37 da
Constituição Federal, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, o que torna o ato legítimo e revestido de finalidade (interesse público).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cuja finalidade precipua é
orientar a Lei Orçamentária Anual, deverá apresentar as condições e exigências
necessárias, para que os respectivos repasses ocorram no exercicio da vigência da
LDO, tendo esta exigência previsão no art. 4º e art. 26, ambas da Lei Complementar
n' 101, de 2000.

Neste ponto, a Lei Municipal nº 7.700, de 2014, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercicio de 2014 (LDO 2014), determina o seguinte a
respeito das condições e critérios para repasses financeiros a pessoas juridicas sem
fins lucrativos:

1 Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República f Gilmar Ferreira
Mendes e Nestor Jose Forsler Júnior. - 2~. Ed. rev. e atual. - Brasflia: Presidência da República, 2002.
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Art, 33. A transferência de recursos a titulo de contribuiçao corrente
somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que
preencham uma das seguintes condições:
I - estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a
entidade beneficiária:
11 - estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de
2014; ou
111 - sejam selecionadas para execução, em parceria com a
Administração Municipal. de programas e açôes que contribuam
diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e melas previstas
no Plano Plurianual.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos
casos de prorrogação ou renovação de convênio ou instrumento
congênere ou aos casos em que, já havendo sido firmado o
instrumento, devam as despesas dele decorrentes correr à conta de
dotações consignadas na Lei Orçamentária de 2014.
Ar!. 34. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins
lucrativos, a titulo de contribuições de capital, fica condicionada à
autorização em lei especial anterior de que trata o art. 12, 9 6°, da
Lei nO4.320, de 1964.
( ..)
Art. 36. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 32, 33, 34 e
35 desta Lei, a transferência de recursos prevista na Lei nO4.320, de
1964, a entidade privada sem fins lucrativos, dependerá ainda de:
I - execuçáo da despesa na modalidade de aplicaçáo "50 -
Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos" e nos
elementos de despesa "41 - Contribuições", "42 - Auxílio~ ou "43 -
Subvenções Sociais";
11- apresentaçáo da prestação de conlas de recursos anteriormente
recebidos, nos prazos e condições fixados na le9islação, no
convênio ou instrumento congênere;
111- inexistência de prestação de contas rejeitada pelo Município;
IV - comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua
diretoria, além da comprovação da atividade regular nos últimos 2
(dois) anos, inclusive com inscrição no CNPJ, por meio da
declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária,
emitida no exercício de 2014 pelo conselho municipal respectivo;
V - manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica do
Município sobre a adequação dos convênios e instrumentos
congêneres às normas afetas à matéria; e
VI - prova, pela entidade beneficiada. da manutenção de
escrituraçao contábil regular.
( ...)
Ar!. 38. A destinação de recursos de que tratam os artigos 32, 33, 34
e 35 não será permitida nos casos em que agente politico do Poder
Executivo ou Legislativo, ou respectivo cônjuge ou companheiro,
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, seja integrante de seu quadro dirigente, salvo se a
nomeação decorrer de imposição legal.
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Em resumo, é importante que o Executivo observe os seguintes

procedimentos quando o assunto é repasse de recursos financeiros à área privada,
em se tratando de entidades sem fins lucrativos:

• Observar previsão, no texto da LOD, para as condições e
requisitos para a transferência de recurso à área privada;
• A finalidade (objetivo) para a efetivação do repasse, por se
Iralar de despesa do Município, deverá eslar contemplado nos
programas e ações constantes no Anexo de Prioridades do PPA, da
LDO e, também, deverá estar inserido orçamento anual ou seus
créditos adicionais;
• Deverá ser apresentado plano de trabalho proposto pela
organlzaçao interessada, devendo ser analisando peJaAdministração
(gestor do recurso) o interesse público (finalidade) e a
compatibilidade com os objetivos dos programas de governo,
devendo, após esta apreciação, ser encaminhado para o respectivo
conselho municipal (se for o caso: saúde, assistência, educação, etc.)
para apreciação e aprovação;
• Deferimento ou indeferimento da Administração em reJação ao
pedido;
• Lei específica identificando o valor, a finalidade, a entidade
beneficiada e o período do beneficio. devendo na sua justificativa
ficar transparente o interesse público (o motivo) do referido repasse;
• Firmar o contrato de repasse contendo cláusulas como valor,
forma de repasse, período de aplicação, prazo para a prestação de
contas, forma que se dará a prestação de contas, a penalidade no
caso de não observância do plano de aplicação (trabalho), inclusive
quanto aos prazos.
• Finalmente o valor pode ser repassado à entidade beneficiada,
devendo, para tanto, ser depositado em conta bancária específica de
forma que a prestação de contas contemple a exigência do extrato da
movimentação financeira do recurso repassado pelo Município.
• Sugere-se, por últímo, que o órgão responsável pela análise da
prestação de contas, ou outro 6rg.ão definido pela Administração,
oriente os procedimentos às entidades, tanto no que diz respeito à
forma adequada para a aplicação dos recursos na execução do plano
de trabalho, como o conteúdo e a forma de apresentaçãO da
prestação de contas (documentos que devem integrar), de maneira
que seja evitada a sua devolução ou rejeição.
• Realizar a publicação eletrônica no portal municipal com
indicação do beneficiado conforme determina o TeU (IN 28f99):

IV. Em conclusão, opina-se pela viabilidade técnica do Projeto de Lei
nº 61, de 2014, desde que: sejam respeitados os regramentos e procedimentos
impostos pela LDO 2014 e tenha sido apresentado o plano de trabalho.

Por fim, recomenda-se ainda que sejam observadas as demais
orientações expressas no item 11.
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o IGAM permanece à disposição.

<"'"

(~.
Fabiano Tronco de Vargas
Conlador, CRCISC 023.64310.9
Consultor do IGAM
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

, CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Orientação Técnica

Projeto de Lei n' 061/14

Autoria: Poder Executivo

Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro a Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região do Planalto Médio -
AOES.

d projeto em análise peca quanto a sua elaboração,
sugerindo seja suprimido do art. 2° sob o argumento o qual a despesa deve
estar devidamente autorizada, prevista, na Lei Orçamentária Anual, não sendo
o artigo em tela o garantidor da existência dos créditos.

Quanto a matéria, a Administração Públ[ca é obrigada a
observar os principias constitucionais contidos no capuf do art, 37 e a LOO.
Nesse contexto, a Lei MUnlcipal nO 7.700/2014 define as condições e critérios
para repasses financeIros a pessoas juridicas sem fins lucrativos: art. 33. 34.

36, 38

Porta~to, opina-se pela viabilidade técnica do projeto, desde
que respeitadas as regras impostas pela LDO 2014 e a apresentação do plano

de trabalho

-

,

. ~arazintRs 02 de ju'J0 de 2014

ktt At//!1 $ J/tMIlo1
Rafael Vieira de Almeida - OAB/RS 75.278

Assessor Juridico da Mesa Diretora

"
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

I

R'o

cAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

Projeto de Lei nÚ 061114

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza concessão de auxílio financeiro a Agencia de Desenvolvimento
Econômico e Social da Região do Planalto Médio - ADES.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme orientação técnica do IGAM e do
Jurídico desta Casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 28 de maio de 2014

;>íJ "'~ AVIA.
Pau~Mo:'a
Presidente e Relator

verél;;:~l~t
Secretário

Orion Albuquerque
Membro

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

cAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

Projeto de Lei n° 061114

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza concessão de auxílio financeiro a Agencia de Desenvolvimento
Econômico e Social da Região do Planalto Médio - ADES.

VOTO
o presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na ordem do dia.

Sala de Reuniões Antônio Libório Berviau, 28 de maio de 2014

ErleÍ Vieira
Secretário

~~~-az
embV

u
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SIM NÃO

João Mafalda X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Eduardo Assis X

Erlei Vieira X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X
,

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

Olio A. Gerhardt Neto X

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla Presidente Presidente
TOTAL 12
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Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentíssímo Senhor Prefeito Municipal:

I
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Carazinho, 03 de junho de 2014
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El?TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 10412014

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 02106/2014, votou os seguintes projetos de lei, oriundos desse Poder
Executivo. os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 029fl4 de autoria do Executivo Municipal, o qual Altera a
redação do caput e inciso VI e acrel)centa .inciso XIV ao Art. 4/1da Lei Municipal nO
7.272/10 que autoriwu a realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio
grande do Sul c com a Agência Egtadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
do Rio Grande do Sul, e a ('.,elebração de Contrato de Programa com a Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 049/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Contrata
emergencialrnente 02 (doia) Monitores para Atendimento Educacional Especializado.
(Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 055/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui
metas nas Leis n" 7.681 . PPN2014/2017 e 7.700 - LD0I2014 e autoria abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2014. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 061/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
concessão de auxílio financeiro a Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social da
Região do Planalto Médio - ADES. (Aprovado por unanimídade),

Projeto de Lei 063114 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriw
o Poder Executivo a locar imóvel físico para moradia, fornecer transporte e conceder
auxílio alimentação pecuniário aos médicos particip:lOtf:S do projetos Mais Médicos para
o Brasil. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Complementar 004114 de autoría do Executivo
Municipal, o qual Dispõe sobre o parcelmsneto de débitos do Município de Carazinho
com seu Regime Próprio de Previdência Social. RPPS (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Complementar 005/14 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Dá nova redAção aos artigos 195 e 222 da Lei Complementar n°
1101GB. (Aprovado por unanimidade).

~v~=:~r~~;~~~~~;;a~~ :~~~I: 440 - Fone PABX:(54)3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO- RS
.. . r www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001.52
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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
c.lM.uu. MUHIClPAl DE

V£IEADORES DE CARAZINIID

Projeto de Lei 037/14 de aut.oria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014. (Aprovado por' 8 votos favoráve~ c

4 contrários).

Projeto de Lei 038/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014. (Aprovado por 8 votos favoráveis e

4 contrários).

Projeto de Lei 039/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial c Suplementar no Orçamento de 2014. (Aprovado por 8
votos favoráveis e 4 wntnlrios).

Atenciosamente,

Ru inei Brombilla
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Renato SUSB
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fone PA8X: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO .'RS
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