
                                                 

DECRETO Nº 0184/2016 
Em, 23 de setembro de 2015 

 
 

REGULAMENTA O PROCESSO DE 
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E 
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O ANO 
DE 2017. 

 

  PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 106, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal, 

     

   D E C R E T A: 
 

    Art. 1º - Fica regulamentado o processo de escolha dos Projetos que serão incluídos 
na Lei de Auxílios e Subvenções Sociais 2017, nos termos da Lei Orgânica Municipal, em 
consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
 

   Art. 2º - Os Auxílios e Subvenções Sociais serão destinados a entidades privadas sem 
fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de 
assistência social, saúde, educação e cultura ou desporto. 
 

   § Único – Estão impedidas de receber Auxílios e Subvenções da Prefeitura Municipal 
as entidades que não prestaram contas, corretamente, de Auxílios já recebidos, de acordo com a Lei 
de Auxílios e Subvenções. 
 

   Art. 3º - O Poder Executivo Municipal definirá, de acordo com a previsão de execução 
orçamentária e a Lei do Plano Plurianual, o montante de recursos orçamentários que serão 
destinados para cada área no ano de 2017. 
 

   Art. 4º - O Órgão ou Entidade Proponente deverá apresentar Pré-Projeto à Prefeitura 
Municipal, através de Formulário Padrão, ANEXO I, que fica fazendo parte integrante do presente 
Decreto. 

   § 1º - Os formulários poderão ser obtidos através da página da Internet da Prefeitura 
Municipal, no endereço eletrônico www.butia.rs.gov.br. 

 

   § 2º - O Pré-Projeto de que trata este artigo deverá ser encaminhado, devidamente 
preenchido, impresso, a partir de 17 de outubro de 2016 até o dia  31 de outubro de 2016, no 
setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 
 

   Art. 5º - O Poder Executivo Municipal, dentro de suas prioridades e metas de governo, 
fará a escolha dos Pré-Projetos que integração a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017. 
 

   Art. 6º - Os Pré-Projetos escolhidos serão apresentados à comunidade em Audiência 
Pública, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

   § 1º - Serão escolhidos os Pré-Projetos, dentro de cada área, até o montante total de 
recursos orçamentários destinados, sendo facultado ao Poder Executivo Municipal, atender 
parcialmente ao pedido do Pré-Projeto. 



                                                 

 

   Art. 7º -  O Órgão ou Entidade Proponente que tiver seu Pré-Projeto escolhido deverá 
encaminhar à Prefeitura Municipal de Butiá, a partir do dia 02 de janeiro de 2017 até o dia 31 de 
julho de 2017, a documentação abaixo, acrescida dos demais documentos que possam vir a ser 
exigidos pela Lei de Auxílios e Subvenções: 
I) Ofício dirigido ao Prefeito Municipal. 

II) ato constitutivo, devidamente registrado; 

III) atestado de regular funcionamento nos últimos dois anos firmado por 3 (três autoridades locais); 

IV) registro da ata de eleição de sua diretoria; 

V) prova de inscrição no cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

VI) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, na forma da Lei; 

VII) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço ou declaração dos procedimentos adotados para sua regularização; 
 

  Parágrafo Único – A entidade que não entregar a documentação até o prazo 
estipulado não receberá o recurso no ano de 2017. 
    

    Art. 8º -  O repasse do recurso depende de execução orçamentária, podendo vir a não 
ocorrer face a não execução da receita prevista e/ou necessidade de redução de despesas para 
atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

   Art. 9º  - Em todo o material de divulgação proveniente de evento executado com 
recurso de Orçamento Municipal deverá constar a frase “Prefeitura de Butiá apóia este Evento” 
acompanhado do Brasão do Município de Butiá . 
 

   Art. 10º - Os Órgãos ou Entidades Proponentes ficam, desde já, cientificados da 
necessidade de atendimento da Lei de Auxílios e Subvenções para o ano de 2016, em especial 
quanto à Prestação de Contas. 
 

   Parágrafo Único – Além da documentação necessária à Prestação de Contas, as 
Entidades Proponentes deverão entregar, no mínimo, três fotografias, impressas ou em meio digital, 
que comprovem a aplicação dos recursos e o atendimento do Art. 9°. 
 

    Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.   

                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                   Em, 23 de setembro de 2016. 
 
 
                                         PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                                                                                                 Prefeito Municipal  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 23 de setembro de 2016. 
 
 
 
      DEISE MACHADO DE MOURA 
Secretária Municipal de Administração 

 


