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Of. n.o013/13 - GPC Carazinho, 31 de janeiro de 2013.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Oito A Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n." 007/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n."

007/13, desta data, que Institui normas para a concessâo de auxilios e subvenções, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Prefeito,

Atenciosamente,

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação do Controle

Interno do Municipio, visando a normatização da concessão de auxilios e subvenções,

sendo essa necessária para os repasses de recursos públicos a entidades.

Salientamos que após a aprovação do projeto de lei em questão, será

providenciado o edital de credenciamento para a seleção das entidades, e posteriormente o

envio de novo projeto a essa Egrégia Casa, constando quais as entidades leg Imente aptas

a receber o auxilio.
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PROJETO DE LEI N° 007, DE 31 DE JANEIRO DE 2013.

Institui normas para a concessão
de auxilios e subvenções.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder anualmente auxilios e
subvenções a entidades do Município, nos termos estabelecidos pela presente Lei.

Art. 2° Somente serão concedidos auxilios para despesas de capital e/ ou
subvenções sociais, em especial, a entidades culturais, educacionais, assistenciais
regularmente constituidas que:

1- Justifiquem as razões pelas quais o fomento ao setor privado revela-se
mais econômico e eficiente do que a prestação direta pelo poder público;

11- Comprovem existência legal e em regular funcionamento;
111- Comprovem que não visam lucros e que os resultados obtidos sejam

investidos para atender suas finalidades;
IV- Comprovem que os cargos de direção não sejam remunerados;
V- Possuam Conselho Fiscal ou órgão equivalente;
VI- Apresentem as demonstrações Contábeis do último exerci cio;
VII- Apresentem prova de regularidade quanto aos tributos Federais,

Estaduais e Municipais e regularidade relativa a Seguridade Social e FGTS;
VIII- Apresentar plano de trabalho e aplicação dos recursos, na forma

estabelecida pelo Art 116, da Lei Federal nO8.666/93.
IX- Não possuam pendências de Prestação de Contas de Convênios

anteriores.

Art. 3° As entidades interessadas em usufruir dos benefícios desta Lei,
deverão participar do credenciamento através de edital divulgado em data posterior a
aprovação desta Lei.

Art. 4° Para fins de seleção das entidades interessadas e fixação do
montante a ser distribuído a cada uma delas, o Poder Executivo constituirá comissão para a
análise dos documentos apresentados no credenciamento e fixará os valores considerando,
primordialmente, o interesse público e social dos trabalhos comunitários a serem
desenvolvidos e se as razões pelas quais o fomento ao setor privado revela-se mais
econômico e eficiente do que a prestação direta pelo poder público.

Art. 5° Após o resultado do credenciamento, o Poder Executivo encaminhará
ao Legislativo Projeto de Lei relacionando as entidades e seus respectivos valores, na forma
desta Lei, constituindo a "Lei de Auxilios e Subvenções".

Art. 6° Aprovada a Lei de Auxilios e Subvenções, o Poder Executivo
providenciará a celebração do convênio com as entidades beneficiadas, repassando-lhes os
valores correspondentes nos prazos que forem estipulados.
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Art. 7° Considera-se, para os efeitos desta Lei:

1- Auxílio: a transferência de capital destinada a investimento ou inversão
financeira, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, derivado da
dotação destinada por lei;

11- Subvenção: a transferência corrente destinada a cobrir despesa de custeio
das atividades das entidades beneficiadas, públicas ou privadas,

Art. 8° As entidades beneficiadas com a concessão de auxilios e subvenções
deverão prestar contas ao Municipio até 60 dias após o último repasse realizado á entidade,
devendo apresentar ao Controle Interno do Municipio de Carazinho a documentação
estipulada nos termos do convênio firmado,

Parágrafo Único. A contrapartida a que ficam sujeitas as entidades
beneficiadas com a subvenção ou auxilio, obrigatoriamente deverá ser estipulada com a
prestação de um serviço á comunidade, durante o prazo de vigência do convênio firmado,

Art. 9° A entidade beneficiada manterá em seus arquivos, pelo prazo de 5
(cinco) anos, a documentação original comprobatória da despesa á disposição do Municipio,
para fins de auditoria interna e externa,

Parágrafo Único. A seu critério e a qualquer momento o Municipio poderá
requisitar a documentação de que trata o caput deste artigo, por intermédio dos servidores
do Controle Interno do Municipio, credenciados para tal, para exame na sede da entidade e,
excepcionalmente, fora dela mediante recibo circunstanciado, devolvendo-a oportunamente,
ficando as entidades beneficiadas obrigadas a exibir a documentação requisitada.

Art. 10. As entidades que deixarem de prestar contas do beneficio recebido,
dentro do prazo fixado pelo Art. 8° desta Lei, ou que tiverem a prestação de contas rejeitada,
no total ou parcialmente, não poderão, sem prejuízo das demais cominações legais, receber
novos auxílios ou subvenções do Município até a regularização da situação.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de janeiro de 2013.
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EmenJa Modificativa ao PL 007/13

Ementa: Altera art. 2° do Projeto de Lei 007/13.

Autoria: Comissão de Justiça e Finanças

Art. 1° Altera art. 2° do Projeto de Lei 007/13 que passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 2°Soment~ serão concedidos auxílios para despesas de capital e/ou
_ subvenções sociais, em especial, a entidades culturais, educacionais, assistenciais,

.r-~~associais, sociedades esportivas e agremiações esportivas regularmente constituídas
p;;.ó-I Y que:

1...
11...
111...
IV .
V .
VII...
VIII .
IX "

T
Art. 2° Está Emenda Modificativa entra er:n~ na data de sua publicação.

Mareio Hoppen



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA !MUNIC:IPAL DE CARAZlNHO

Of. nO022/13 - GPC Carazinho, 21 de fevereiro de 2013.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAmaI1lMunidpaJ d. Carazloho
APROVADO POR UNANIMIDADE

Na reunião ,1e / /

Emenda Aditiva ao PL 007/13

Senhor Presidente:

Com relação ao Projeto de Lei n.o 007/13, que Institui normas para a

concessão de auxilios e subvenções, propomos que seja acrescentada a palavra "esporti-

vas" ao caput do Art. 2° do referido projeto, passando este a viger com a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA:.

Prefeito.

Atenciosamente,

DDV

"Art. 2° Somente serão concedidos auxílios para despesas de capital

e/ou subvenções sociais, em especial, a entidades culturais, educacionais, assisten-

ciais e esportivas, regularmente constituídas que:"



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

Desde 1966

PortoAlegre, 26 de fevereiro de 2013.

INFORMAÇÃO N.'

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

379

:,ih..}l!.::íplO je C:s~az;ílhc - RS, ,:>oder LegislativD.

A,r~ad R2n:-Ji2i1- A.reG de infofmá:ica.

'~ro:~tc de Lei n;)C07/2C13: "institui normas para a concessão de auxílios e"
Sub .•, 'é.:r:ções

_ég:f:!arOG s~~r8 ~atéria c:e interesse loca! ajustasse o Projeto de Lei n°
:')7'20-; 3. a 'CD;"',lce:ênciâ legis!2tiva focal. Igualmente regular sua iniciativa
J6!':-, >-e72:to ds' qL&. p~:-a a matéria é privat!va. Viabilidade da proposição.

SC!(.';~B:: :X);"lS,Jie:Jte, através de mensagem eletrônica, registrada

nesta DPM sob nC 12239:)13, pa,ese- sct.re o "',[ojeto ele Lei nO 007/2013, de iniciativa do

Prefeito, e que, como 2mr -::18SLiê.ementa '~nstj'~l!jnormas para â. concessão de auxílios e

subvenções" .

1. ;...P(c..~'CSl~f'iCcom o obje~;vode nor::!atizar a concessão de auxílios e

subvenções a serem ccc'c: :::;03 >:,2'0 :'"Tlicipic 2justa-se, por óbvio, à competência legisla-

tiva local, tal qual definica ' c art. 30. lneisa! da Constituição Fede;aL

Av, Pernambuco, 1001 . Bairro Navegantes fone: (51) 3027 3400 . fad51l3027 .3401 ' 3027.3402
Porto Alegre/RS. CEP90240.004 e.mail. dpm.,s@dpm.r~com.br. falecotlusco@dpm1::l.com.br
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DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

Se (Juira ótica, com reiação á iniciativa pala Executivo, considerada a

matéria a ser legislada é orivatva d3 esse Poder) que torna ihatacável a proposição, tam-

bém por esse aspecto.

:JLs:m,s;,,:te: QDSE:'\-'So projeto às determinsções da Lei Complemen-

tar nO 95/98, tertío sioc obS3~aC!as ss determinações daquele. Lei quanio à técnica legislati-

va.

3. \;SO ;;á, é CC':TiO ~vnciu;mos, qualquer óbice legal ou constitucional a

que o Projeto de Lei nG OC-:/2013. 5&ja 2li)(eciada pelo Plenário pelos aspectos de sua con-

veniência e interesse pG~~;'::.

Sa0 '35 cc;"siC8r2çõe;; com qUE respondernos a consulta.

BARTO~O.,~Ê80R8A
OP,3fRS N° 2.35~

VANESSA MARQUES BORBA
OM3/RS56.~15

2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 007/13, institui
normas para a concessão de auxilios e subvenções

Da Iniciativa:

Compete, efetivamente, ao Executivo Municipal, na pessoa do

Excelentissimo Prefeito Municipal, a Iniciativa de Projeto de Lei que institui normas para a

concessão de auxilios e subvenções

Art. 29 _ São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - (...)
11 - ( ••• )
111 - ( ... )
IV _ matéria orçamentária e tributária e que autorize a abertura de créditos ou conceda
auxilios, prêmios ou subvenções.

Do Projeto de Lei apresentado

O objetivo de normatizar a concessão de auxilios e subvenções a
serem concedidos pelo Município ajusta-se, à competência legislativa local. tal qual definida
no art. 30, inciso I, da CF, não obste a iniciativa pelo executivo. considerada a matéria a ser

legislada privativa a esse Poder

Art. 30. Compete aos Municipios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

11 _ suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

111 _ instituir e arrecadar os tributos de sua competéncia, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados em lei;

Diante disso, opino pela viabilidade do projeto.

E o parecer.

~-ft'l
~v~~I,oresda Cunha,799 - CaixaPostal: 171 - FonePABX:(54) 33302322 - CEP99500-000- CARAZINHO- RS

- 11. 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

Carazinho, 26 de fevereiro de 2013
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ne hagas Hünin
Procurador Geral do Legislativo

19o~LOngO
Ass70r Juridico da Mesa

2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei nO007/13

Autor: Executivo Municipal

Cimara Municipal d. Carazloho

..'::;~ii:jiJNANIMI ADE
!"I'e!.iá'! I~

Ementa: Institui normas para a concessão de auxílios e subvenções.

VOTO

o presente Projeto de Lei com emenda 007/2013 é viável conforme parecer juridico e

DPM.

chlichting, 28 de fevereiro de 2013.

~.E't~;'1.ere~L
Pr idente e Relator C/

Ver. Eduardo Assis
Membro

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - 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 ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei nO007/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa:lnstitui normas para a concessão de auxílios e subvenções.

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

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting,28 de fevereiro de 2013.

Ver Rud. . ombilla
Presidente e Relator

. Gian Pedroso
Membro

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
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~..,
A. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 024/2013
Carazinho, 05 de março de 2013.

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal,

I

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei 007/13, de autoria do Executivo
Municipal, P - 015/015/13, aprovado por unanimidade, com Emendas Modificativa e Aditiva, aprovadas por
unanimidade, pelo plenário deste Legislativo, em 04/03/2013, o qual tem o seguinte teor:

Institui normas para a concessão de auxilios
e subvenções.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder anualmente auxilios e subvenções a
entidades do Municipio, rIOs termos estabelecidos pela presente Lei.,

Art. 2° Somente serão concedidos auxilios para despesas de capital el ou subvenções sociais,
em especial, a entidades culturais, educacionais, assistenciais, esportivas, associações, sociedades
esportivas e agremiações esportivas regularmente constituidas que:

I - Justifiquem as razões pelas quais o fomento ao setor privado revela-se mais econõmico e
eficiente do que a prestação direta pelo poder público;

li - Comprovem existência legal e em regular funcionamento;
111 - Comprovem que não visam lucros e que os resultados obtidos sejam investidos para

atender suas finalidades; '.
IV - Comprovem que' os cargos de direção não sejam remunerados;
V - Possuam Conselho Fiscal ou órgão equivalente;
VI - Apresentem as demonstrações Contábeis do último exerci cio;
VII - Apresentem prova de regularidade quanto aos tributos Federais, Estaduais e Municipais e

regularidade relativa a Seguridade Social e FGTS;
VIII - Apresentar plano de trabalho e aplicação dos recursos, na forma estabelecida pelo Art.

116, da Lei Federal n'8.666/93;
IX - Não possuam pendências de Prestação de Contas de Convênios anteriores.

Art: 3° As entidades interessadas em usufruir dos benefícios desta Lei, deverão participar do
credenciamento através de edital divulgado em data posterior a aprovação desta Lei.

Art. 4° Para fins de seleção das entidades interessadas e fixação do montante a ser distribuido
a cada uma delas, o Poder Executivo constituirá comissão para a análise dos documentos apresentados no
credenciamento e fixará os valOres co'nsiderando, primordialmente, o interesse público e social dos trabalhos
. comunitários a serem desenvolvidos e se as razões pe.las quais o fomento ao setor privado revela-se mais
econõmico e eficiente do que a prestação direta pelo poder público.

Art. 5° Após o resultado do credenciamento, o Poder Executivo' ",ncaminhará ao Legislativo
Projeto de Lei relacionando as entidàdes e seus respectivos valores, na forma desta Lei, constituindo a "Lei de
Auxilios e Subvenções".

Art. 6° Aprovada a Léi de Auxilios e Subvenções, o Poder Executivo providenciará a celebração
do convênio com as entidades beneficiadas, repassando-lhes os valores correspondentes nos prazos que forem
estipulados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

.••.
<-v
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Art. 7° Considera-se. para os efeitos desta Lei:

I - Auxilio: a transferência de capital destinada a investimento ou inversão financeira,
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, derivado da dotação destinada por lei;

11- Subvenção: a transferência corrente destinada a cobrir despesa de custeio das atividades
das entidades beneficiadas, públicas ou privadas

Art. 8° As entidades beneficiadas com a concessão de auxilios e subvenções deverão prestar
contas ao Municipio até 60 dias após o último repasse realizado á entidade, devendo apresentar ao Controle
Interno do Municipio de Carazinho a documentação estipulada nos termos do convênio firmado.

Paragrafo Único. À contrapartida a que ficam sujeitas as entidades beneficiadas com a
subvenção ou auxilio, obrigatoriamente deverá ser estipulada com a prestação de um serviço á comunidade,
durante o prazo de vigência do convênio firmado., .

Art. 9° - A ~ntidade beneficiada manterá em seus arquivos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a
documentação original comprobatória da despesa á disposição do Municipio, para fins de auditoria interna eexterna.

Paragrafo Único. A seu critério e a qualquer momento o Municipio poderá requisitar a
documentação de que trata o caput deste artigo, por intermédio dos servidores do Controle Interno do
Municipio. credenciados para tal, para exame na sede da entidade e, excepcionalmente, fora dela mediante
recibo circunstanciado, devolvendo-a oportunamente, ficando as entidades beneficiadas obrigadas a exibir a
documentação requisitada.

Art. 10. As entidades que deixarem de prestar contas do beneficio recebido, dentro do prazo
fixado pelo Art. 8' desta Lei, ou que tiverem a prestação de contas rejeitada, no total ou parcialmente, não
poderão, sem prejuizo das demais cominações legais, receber novos auxilios ou subvenções do Municipio até aregularização da situação.

Art.11. Esta Lei entr~ em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

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

pref. Munidpal de Ülrazinho
secretaria de Adminisbação

fi 5 MAR, 2013

Cn!TeSlMlênda Horário Rubrica
RECEBIDA 4;
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NÃOSIM
PROCESSO N°: 015\01J1 J3

Alaor Galdino Tomaz X

Anselmo Britzke X

Daniel Weber X

Eduardo Assis X

Erlei Vieira Ausente Ausente

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X

Marcio Luiz Hoppen X

Orion Albuquerque X

Olto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X

Rudinei Bombilla X

TOTAL 12 .
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