
 PROJETO DE LEI Nº 1.922/05, DE  02 JANEIRO DE 2006. 

 

 

 Dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social 

       à entidade que menciona e dá outras providências. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social ao 

GOIATUBA ESPORTE CLUBE LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 05755287/0001-83, com 

sede rua Pernambuco, s/nº, centro, em Goiatuba-GO,  no valor de até R$180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais), bem como celebrar convênio com esta agremiação. 

   

§ 1º – O pagamento somente será efetuado a quem estiver exercendo legalmente o cargo de 

Presidente da agremiação beneficiária, mediante recibo. 

 

§ 2º - O Goiatuba Esporte Clube Ltda prestará contas do recebimento da subvenção, 60 

(sessenta) dias após a realização do campeonato. 

 

Art. 2º A subvenção de que trata o art. 1º visa a suprir as despesas decorrentes de contratação de 

atletas, alimentação, medicamentos, salários, encargos sociais, transporte e demais finalidades 

estatutárias. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes desta subvenção correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 0206-27-813-0722-2050-3.3.50.43 – Subvenção Goiatuba Esporte Clube. 

 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de 

janeiro de 2006. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de 

janeiro do ano de 2006. 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 1.922/05, DE 02 DE JANEIRO DE 2006. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

  

 A intenção do presente projeto é subvencionar o Goiatuba Esporte Clube, por 

se tratar de agremiação tipicamente de nossa cidade e por necessitar de auxílio do Poder 

Público Municipal. 

 

 Muito embora da Lei nº 2.337/2005, de 25 de novembro de 2005, que “Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município  para o exercício de 2006” – LOA,  conste em seu art 

5º, que o Município possa subvencionar as entidades constantes desta Lei, há necessidade de  se 

editar uma lei específica para que o Município possa transferir recursos públicos para entidades 

privadas. 

 

 Verdadeiramente a Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

em seu art. 26 assim o exige. 

 

 Qualquer transferência de recurso financeiro pelo Poder Público Municipal à 

entidade privada sem lei específica autorizando a transferência é ilegal e fere o art. 26 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

 Além do mais, compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal conceder 

subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias, desde que previamente aprovada 

pelo Poder Legislativo, na forma do art. 76, XXIX da Lei Orgânica do Município. 

 

 Para o exercício de 2006 há previsão na LOA de dotação orçamentária para 

que o Município possa subvencionar o Goiatuba Esporte Clube, restando apenas a lei específica 

autorizadora da concessão da subvenção social, razão pela qual, vimos pedir aos Ilustres 

Vereadores que dêem votação favorável ao presente projeto de lei. 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

  

  

  


