Lei - 697 / 2021 - Município de Santa Bárbara do Tugúrio
LEI N. 697/2021
“Autoriza o executivo municipal a conceder Subvenção Social à entidade que menciona e dá outras providências."
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO:

Faço saber que o Povo de Santa Bárbara do Tugúrio, por seus representantes legais, aprovou, e eu, prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder mensalmente subvenção social no exercício de 2022, à Entidade
abaixo relacionada, no seguinte valor:
I – Obra de Assistência Social do Santuário de Nossa Senhora das Mercês, inscrita no CNPJ sob o n.03.549.630/0001-08 - R$750,00
(setecentos e cinquenta reais).
Parágrafo Único: A Subvenção social de que trata o “caput” deste artigo destinar-se-á, exclusivamente, para o pagamento de despesas de
custeio da entidade beneficiada.
Art.2°. As subvenções sociais serão concedidas à Entidade mencionada no art.
1 º desta Lei para a execução das suas atividades, desde que esteja legalmente constituída.
Art.3°. Os recursos previstos nesta Lei serão liberados de acordo com as disponibilidades financeiras.
Art. 4º. Fica a Entidade contemplada pelo Município com subvenções sociais obrigada a prestar contas da aplicação dos recursos recebidos
ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, anualmente, ficando vedada nova subvenção enquanto a prestação de contas não for
aprovada por ambos os Poderes.
Parágrafo único. A Entidade que não tiver suas contas aprovadas pelo Poder Executivo ou que não prestar contas não poderá ser
contemplada com novas subvenções e deverá ressarcir aos cofres públicos os valores anteriormente recebidos.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento em
vigor.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data 01º de janeiro de 2022.
Gabinete do prefeito, 22 de dezembro de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DONATO
PREFEITO MUNICIPAL

