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DECRETO Nº 2664/15, DE 21/12/2015 
 
 

Dispõe sobre: “Regulamenta a concessão de subvenções e/ou 
auxílios, a serem concedidos para o exercício de 2.016”.  

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito do Município de 
Álvares Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais com fundamento na legislação municipal nº 
2891/15 vigente, 

 
 

DECRETA: 
 

                                          Art. 1º. Para a concessão de subvenções e/ou auxílios, a serem 
concedidos pela Prefeitura do Município de Álvares Machado e as Entidades do Terceiro Setor 
deverão obedecer às normas fixadas neste Decreto. 
 
                                         Art. 2º. As subvenções e/ou auxílios somente poderão ser 
concedidos pela Prefeitura do Município de Álvares Machado nos termos das exigências 
contidas na Lei Federal nº 4.320/64- LDO, autorizada pelo Legislativo anualmente, através da 
LOA e Lei específica, devendo constar a Entidade do Terceiro Setor, o valor concedido, a 
destinação e o prazo máximo até o dia 31/12 do ano correlato e pleiteado.  
 
                                          § 1º- As Entidades do Terceiro Setor para a formalização da 
concessão deverão apresentar: 
 
                                          I- Ofício dirigido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Álvares Machado, solicitando a concessão e formalização de Subvenção e/ou Auxílio para o 
ano pleiteado, e entre outros documentos abaixo: 
 
                      a) Cópia da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
                      b) Cópia do CPF e RG do representante máximo da Entidade; 
                      c) Cópia do Estatuto da Entidade autenticado; 
                      d) Cópia da ATA da Eleição e Posse da nova Diretoria se houver; 
                       e) Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício 
anterior autenticado; 
                      f) Cópia da Certidão de Utilidade Pública; 
                      g) Cópia do Certificado de Registro de Entidades de fins filantrópicos 
ou Registro no Conselho Nacional de Assistência Social e Municipal; 
                       h) Certidão conjunta negativa expedida pelo Ministério da Fazenda, 
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
                       i) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 
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                       j) Certidão negativa e positiva de Débitos – CND; 
                       k) Comprovante de conta bancária específica para a movimentação dos recursos 
financeiros concedidos pela Prefeitura; 
                       l) Plano de Trabalho com Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação 
(Anexo); 
                      m) Declaração de ter Prestado Contas da aplicação de subvenção e/ou auxílio 
anteriormente recebido sem vícios; 
                      n) Outros documentos complementares para a verificação da Entidade do Terceiro 
Setor Beneficiária, que poderão ser solicitados pelos Conselhos Municipais das respectivas áreas; 
 
                     § 2º- Caso a sociedade civil/ entidade não possua algum dos documentos elencados 
no parágrafo anterior, a mesma deverá declarar justificando a falta do mesmo e encaminhará junto 
com os demais documentos, para aprovação do Conselho Municipal e o Gestor da área 
responsável que dará o seu parecer; 
 
                     § 3º- Demonstrar no Plano de Trabalho que justifique a concessão da subvenção 
social visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional 
efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados diversos daqueles já existentes 
no Município. 
 
                     Art. 3º. Compete à Prefeitura do Município de Álvares Machado, através dos 
Conselhos Municipais das respectivas áreas enquanto Órgão Concessor das subvenções e/ou 
auxílios: 
 
                    I- Avaliar, aprovando ou não, além das condições de funcionamento, o Plano de 
Trabalho apresentado pela Entidade para o exercício pleiteado, analisando profundamente o § 3º 
do artigo anterior, enviando Parecer Favorável para a respectiva área para o Município firmar 
parceria, de acordo com a Lei de Subvenção; 
 
                    II- Fiscalizar, orientar, emitir parecer, aprovar ou não as prestações de contas das 
Entidades do Terceiro Setor, e aditivos propostos, relativos às subvenções ou auxílios concedidos 
pelo Poder Executivo, inclusive os recursos repassados oriundos de Órgãos Estaduais e Federais; 
 
                   III- Estabelecer apresentação de relatório de atividades mensais compatíveis com as 
ações/ atividades previstas no Plano de Trabalho, a qual não poderá ultrapassar o prazo dado no 
mês subsequente, independente do recebimento dos recursos, dando transparência e clareza. 
 
                   IV- Estabelecer data limite de entrega e apresentação de toda documentação exigida 
do exercício a qual foi conveniada, não podendo ultrapassar o limite de 30 dias corridos do 
próximo ano subsequente; 
 
                   V- Autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicitações de 
prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sem prejuízo do 
disposto no inciso III deste artigo e desde que atendida as exigências do § 2º, do artigo 25, da 
LRF; 
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                   VI- Receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer conclusivo, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu recebimento, elaborado nos termos 
das instruções do TCE; 
 
                   VII- Exigir das Entidades do Terceiro Setor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
saneamento de eventuais irregularidades na comprovação apresentada, ou entrega da prestação 
de contas, em caso de omissão; 
 
                   VIII- Suspender, por iniciativa própria, novas concessões aos inadimplentes, quando 
decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida regularização, comunicando tal 
fato ao Tribunal de Contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, acrescido de cópia da 
documentação relativa às providências adotadas pelo órgão concessor para regularização da 
pendência; 
 
                   IX- Expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regularidade 
referente às comprovações apresentadas, ressalvada o julgamento do Tribunal de Contas, 
conforme o disposto no inciso XVII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 709/93; 
 
                   X- Atestar a existência de fato e do funcionamento da entidade, relativa ao período da 
concessão; 
 
                   XI- Conservar, em suas respectivas unidades, a disposição do TCE, para fins de 
requisição ou exame in loco, os processos versando sobre as prestações de conta; 
 
                  XII- Emitir declaração quanto à compatibilização e adequação das despesas às 
normas vigentes nos Artigos 15 e 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/00), 
conforme as instruções do TCE; 
 
                  XIII- Solicitar relatório anual da beneficiária sobre as atividades desenvolvidas, 
identificando os custos com recursos próprios e as com recursos transferidos de acordo com as 
instruções do TCE; 
 
                  XIV- Expedir o Termo de Ciência e de Notificação, em atendimento as instruções do 
TCE; 
 
                  XV- Atestar através dos controles internos respectivos do órgão concessor e da 
Entidade do Terceiro Setor beneficiária, nos termos das instruções do TCE, a regularidade dos 
gastos efetuados e sua perfeita contabilização dos recursos públicos repassados; 
 
                  Parágrafo único- Em caso de não aprovação do repasse perante ao Conselho 
Municipal específico de cada área, caberá a Entidade no prazo de 05 (cinco) dias para 
apresentação de recursos ao Conselho. 
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                  Art. 4º. No que diz a respeito às comprovações da aplicação dos recursos financeiros, 
fica estabelecido as Entidades do Terceiro Setor beneficiárias os seguintes procedimentos: 
 
                  I- Elaborar nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado, a prestação 
de contas mensal e final até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao do recebimento do 
recurso; 
 
                  II- Elaborar o demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de 
recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas ao objeto do ato concessório, 
conforme os modelos de anexos do TCE; 
 
                  III- Demonstrar a conta e aplicação dos recursos recebidos ou à receber; 
 
                  IV- E anexar também na prestação de contas: 
 
                  a) Relatório da Entidade do Terceiro Setor beneficiária sobre as atividades 
desenvolvidas, identificando os custos com recursos próprios e as com recursos transferidos, 
conforme modelo do TCE; 
 
                  b) Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos 
pactuados, demonstrar os respectivos registros contábeis, patrimoniais e imobiliário da 
circunscrição, conforme o caso; 
 
                  c) Relação de documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas 
conforme modelo do TCE, anexando as cópias autenticadas e carimbadas dos respectivos 
comprovantes; 
 
                  d) Comprovante da devolução dos recursos não aplicados e justificados; 
 
                  e) Cópia do balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos 
valores repassados pelo órgão concessor e a juntada da respectiva conciliação bancária (extratos 
bancários das contas específicas e aplicação remunerada do período inicial e final da 
movimentação das receitas e despesas, se for o caso), referente ao exercício em que o recurso foi 
transferido; 
 
                 e.1- Caso não tenha aplicado o recurso, firmar em declaração a justificativa; 
 
                 f) Certidão do contador expedida pelo CRC comprovando a habilitação profissional 
pelas demonstrações contábeis; 
 
                 g) Demonstrar a manifestação expressa do conselho fiscal ou órgão correspondente do 
beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado nos modelos de anexos de acordo com o 
TCE; 
 
                 h) Indicar, no corpo dos documentos originais das despesas, o tipo de repasse obtido, o 
órgão repassador, vistadas e numeradas, e em seguidas nas cópias autenticadas na prestação de 
contas; 
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                 i) Declaração firmada pelo responsável da Entidade do Terceiro Setor beneficiária que 
os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ato concessório, referentes à 
comprovação da aplicação dos recursos concedidos e os repassados oriundos de Órgãos 
Estaduais e Federais, ficarão arquivados na entidade e à disposição do TCE, e de outros órgãos 
fiscalizadores; 
 
                j) Ficha contábil (modelo em anexo); 
 
                k) Cópia da Ata da eleição da diretoria em vigência relativa ao período da concessão e 
da apresentação da Prestação de Contas; 
 
                l) Termo de Compromisso (auxílios-investimentos), de que os bens adquiridos com 
auxílios concedidos, embora incorporados ao patrimônio da Instituição, não serão onerados ou 
alienados, sob qualquer forma, sem prévia autorização do órgão concessor; 
 
               m) Declaração que não há funcionário público municipal, estadual ou federal com 
acumulação remunerada de vencimentos na Entidade. Caso positivo, apresentar parecer 
favorável do órgão competente. 
 
               Art. 5º. Fica vedado às entidades beneficiárias: 
 
               I- Uso do recurso para outra finalidade que não esteja pactuada; 
 
               II- Transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas; 
 
               III- Saque total dos recursos, sem levar em conta o cronograma físico-financeiro de 
execução do objeto; 
 
               IV- Realização de despesas fora da vigência da Lei ou do exercício da Concessão da 
Subvenção ou de Auxílio; 
 
               V- Saque dos recursos para pagamento de despesas fora da finalidade pactuada; 
 
               VI- Pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 
 
               VII- Apresentação de notas fiscais, recibos inidôneos, como exemplo recibos falsos; 
 
               VIII- Falta de conciliação bancária e aplicação financeira dos recursos no mercado 
financeiro; 
 
               IX- Uso dos rendimentos de aplicação financeira sem prévio consulta; 
 
               X- Pagamentos de despesas bancárias como tarifas; 
 
               XI- Proibir e deixar de atender às exigências dos Conselhos Municipais de cada área 
específica. 
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                 Parágrafo único. Caso surge algum impedimento referente aos incisos do artigo 
anterior, a Entidade do Terceiro Setor Beneficiária deverá devolver o recurso total com juros e 
correção monetária e será inclusa na lista do Tribunal de Contas, e não poderá mais receber 
recursos oriundos do Município, até que cesse as irregularidades. 
                 
                   Art. 6º. No tocante aos recursos recebidos pela Prefeitura do Município de Álvares 
Machado dos Órgãos Federais e Estaduais repassados às Entidades beneficiárias com os 
respectivos recursos, estas deverão se atentar às exigências deste Decreto e dos Conselhos 
Municipais respectivos de cada área. 
 
                   Art. 7º. Faz parte integrante do presente Decreto os anexos A, B e C. 
 
                   Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

                                        

Álvares Machado, 21 de Dezembro de 2.015. 
    
                                      
 
 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 
Prefeito Municipal 

 
  
 
 

LUIZ GONÇALVES RODRIGUES 
Diretor Administrativo 

 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra. 
 
 
 
 

SHIRLEY MENDES 
Oficial de Gabinete 
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ANEXOS 
 

DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2664/15 
QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÔES E/OU AUXÍLIOS E REPASSES AS 
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
 
 
Modelo I – Plano de Trabalho (Em papel timbrado da Entidade) 
 

PLANO DE TRABALHO   
Recurso Municipal 

 
1- Dados Cadastrais: 
 
Órgão/ Entidade proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cep: 
Cidade: 
Fone/Fax: 
E-mail: 
 
2- Do responsável: 
 
Nome do Diretor(a)/ Provedor(a): 
RG: 
CPF: 
Endereço residencial: 
Fone/Cel.: 
E-mail: 
 
3- Recursos Humanos: (Descrever os funcionários como no exemplo) 
 

Nº Natureza da função Formação Jornada/ Mês Vínculo Salário R$ 

01 Psicólogo Psicologia 100hs Estatutário R$ 2000,00 

05 Assistente Social Serviço Social 220hs CLT R$ 1.800,00 

 
 
4- Descrição do Serviço: 
 
Apresentação da Entidade: (Resumo) 
 
Projetos/Serviços: (Descrever geral todos os projetos e serviços desenvolvidos) 
 
Justificativa: (Justificar detalhado as ações a ser desenvolvidas com o recurso, podendo conter 
dados, gráficos, demonstrativos que justifique o projeto e o serviços); 
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Objetivos: 
           Gerais: (Demonstrar o resultado final que se pretende alcançar) 
 
           Específicos: (O alcance, mensuração) 
 
Metas: (Descrição de número de pessoas/ famílias/ leitos/ consultas a serem atendidas) 
 
Metodologia: (Descrever a dinâmica do projeto/ serviço, ações desenvolvidas, resultados 
esperados) 
 
Avaliação: (Definir os indicadores, instrumentos, prazo e apontar o que pretende atingir) 
 
5- Período de Execução: (Discriminar o projeto/serviço: mês/ano para a consecução do serviço 
oferecido ao Município.) 
 
6- Recurso Financeiro Anual: 
 

Municipal: Estadual: Federal: Recurso Próprio Total 
(Soma todas) 

R$ R$ R$ R$ R$ 

 

Plano de Aplicação Recursos Financeiros do Convênio - ANUAL 

 

Item Sub Item Valor Total  

Recursos Humanos 
Existentes 

Exemplo Professor   

Exemplo Enfermeira   

Serviços de Terceiros Física   

Jurídica   

 
Material de Consumo 

Generos Alimentícios   

Material de Limpeza   

Material de Expediente   

 
7- Cronograma Físico Financeiro: 
 
Itens Sub itens Jan Fev mar abr maio jun jul Ago set out nov dez 

Recursos 
Humanos 

Professor             

             

Serviços 
de 
Terceiro 

Física             

Jurídica             

Material 
de 
consumo 

Generos 
Alimenticios 

            

Material 
Limpeza 

            

Material 
Expediente 

            

 

 

______________________ 
Presidente 
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Modelo II – Ficha Contábil (Papel Timbrado da Entidade) 
 

FICHA CONTÁBIL 

 
Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Álvares Machado-SP. 
 
Entidade Beneficiária: 
 
Endereço: 
 
Banco: 
 
Agência/ nº da conta específica: 
 
Prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de _____, no valor total de R$ 
0,00 (...) 
 
Data do recebimento do recurso: __/___/2016. R$ 0,00 
 

Data Pagamento * Histórico  Débito Crédito/ Saldo R$ 

00/00/201 Transferência 
recurso da PM 

 R$ 100,00 

00/00/201 CH. Nº000 R$ 50,00 R$ 50,00 

00/00/201 TED 667000000849 R$ 50,00 R$ 0,00 

TOTAL SALDO 
 

R$ 0,00 

* Data do pagamento do recurso 
 
 
 

_________________, 00 de  ___________ de 2.01_. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Presidente 
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Modelo III- Os Anexos 24 e 27 da Instrução 02/2008 do TCE com base na Lei 13.019/2014 

(Papel Timbrado da Entidade) 
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