
 PROJETO DE LEI Nº. 1.983/07, DE 03 DE JANEIRO DE 2007. 

 

 

“Dispõe sobre autorização  para  concessão  de subvenção 

social à Associação das Legionárias do Bem-Estar Social, 

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 

à ASSOCIAÇÃO DAS LEGIONÁRIAS DO BEM-ESTAR SOCIAL, no valor de até 

R$1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais), bem como firmar 

convênio com a mesma. 

  

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

suas finalidades estatutárias. 

 

 Parágrafo único:  a transferência da subvenção será parcelada e somente será 

efetuada a quem estiver exercendo legalmente o cargo de Presidente desta Associação. 

 

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

dotação orçamentária: 0212-8-244-0125-2164-3.3.50.43 – Subvenção Associação das 

Legionárias do Bem-Estar Social. 

 

 Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

ao dia 02  de janeiro de 2007. 

 

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

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2007. 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 1.983/07, DE 03 DE JANEIRO DE 

2007. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 Vimos encaminhar a esse Legislativo Municipal, o presente projeto de lei 

1.983/07, que objetiva obter autorização legislativa para que este Município possa 

subvencionar a Associação das Legionárias do Bem-Estar Social de Goiatuba. 

 

 É certo que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007, Lei nº. 

2.394/06, de 16 de outubro de 2006, em seu art. 5º autoriza o Poder  Executivo a 

contribuir ou subvencionar as INSTITUIÇÕES ou ENTIDADES, mencionadas nos 

quadros de detalhamento da despesa, mediante convênios a serem firmados 

previamente, contudo há necessidade de se editar uma lei específica para o que o 

Município possa subvencionar e transferir os recursos para esta Entidade. 

 

 A necessidade de lei específica para se conceder subvenção é uma exigência 

da Lei Complementar 101 – a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -, que em seu 

art. 26, assim dispõe: 

 
Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá 
ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na 
lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus 
créditos adicionais. (grifamos). 
 

Não bastasse isso, 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 de nosso Município.  

 

Para o exercício de 2007 há previsão na LOA de dotação orçamentária para 

o que o Município possa subvencionar a Associação das Legionárias do Bem-Estar 

Social, restando apenas a lei específica autorizadora da concessão da subvenção social, 

razão pela qual, vimos pedir aos ilustres Vereadores que votem favoravelmente o 

presente projeto de lei. 

 

Cordialmente. 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 


