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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba

LEI Nº 203/2011 de 30 de Maio de 2011

“Institui a concessão de subvenção social do Município de Brejolândia para a Associação da Escola Família
Agrícola de Brejolândia e dá outras providências”.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no Município de Brejolândia a possibilidade de concessão de subvenção social do Municí-
pio de Brejolândia à Associação da Escola Família Agrícola de Brejolândia – E.F.A.

Art. 2º - Fica estabelecido o valor de R$ 17.985,00 (dezessete mil novecentos e oitenta e cinco reais) a ser
concedido à E.F.A a título de subvenção social que deverá ser concedido mensalmente durante o período de 10 (dez)
meses,  para atender exclusivamente com a suas despesas de custeio, atendidos os seguintes requisitos:

I – apresentação de cópia autenticada do Registro do Estatuto em Cartório;
II – apresentação de cópia da Ata da Eleição da última Diretoria, devidamente autenticada em Cartório;
III – apresentação da comprovação de ser Entidade de Utilidade Pública Municipal;
IV – apresentação de Atestado de funcionamento regular, assinado pelo Ministério Público;
V – apresentação do projeto especificando o montante e a aplicação dos recursos, sua finalidade, e estimativa do

número de pessoas que serão beneficiadas.

Parágrafo único - A subvenção prevista no caput será liberada mensalmente, em parcelas de R$ 1.798,50 (um
mil setecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos).
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Art. 3º - Para a manutenção da subvenção instituída no artigo anterior a Associação da Escola Família Agrícola de
Brejolândia será submetida à avaliação conforme as normas estabelecidas no seu Estatuto.

Art. 4º - A suspensão da concessão de subvenção por período inferior a 01 (um) ano, não ensejará a revogação
do prescrito nesta Lei, bastando, para retornar a receber a subvenção, a comprovação de corrigidas as irregularidades
apontadas na avaliação anual da Câmara Municipal.

Art. 5º - A prestação de contas trimestral a ser apresentada à Administração Pública do Poder Executivo e Legis-
lativo deverá estar acompanhada de:

I – Extrato bancário com lançamento do recurso e sua aplicação;
II – Notas Fiscais e recibos com cópias autenticadas;
III – Comprovação dos gastos conforme projeto apresentado, mediante relatório de atividades e demonstrativos

contábeis das origens e aplicações de recursos.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

  Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia-Ba, 30 de Maio de 2011.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal


