
Prefeitura Municipal de Butiá 

Lei de Auxílio e Subvenções 

Orçamento 2016 

PRÉ PROJETO Nº _______________________ 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

CNPJ 

    

N.º Cadastro Municipal 

      

Nome do Órgão ou Entidade proponente ( Conforme contido no Cartão CNPJ) 

      

Endereço Completo 

      

Município 

      

CEP 

      

UF 

      

DDD 

      

Fone 

      

Fax 

      

E-mail 

      

Área de Atuação 

 Assistência Social          Saúde               Educação               Cultura              Desporto  

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

Nome 

      

CPF 

      

Nº do RG 

      

Órgão Expedidor 

      

Data 

      

Cargo ou Função 

      

Data da Posse 

      

Endereço Residencial Completo 

      

Município 

      

UF 

      

Fone Residencial 

      

 

III – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome 

      

Público Alvo 

      

 Quantidade de pessoas beneficiadas 

      

Justificativa/Objetivo 

      

Metas 

      

Data prevista para início da execução 

      

Data prevista para final da execução 

      

Valor Contrapartida  Proponente 

      

Valor Auxílio Prefeitura 

      

Valor Total do Projeto 

      

 



IV – PLANO DE APLICAÇÃO 

Item Qtde Descrição Valor Unitário Valor Total 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

V – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 

Declaro que: 

 o Órgão ou Entidade Proponente atende aos requisitos da Lei Municipal de Auxílios e Subvenções; 

 estou ciente de que devo entregar  à Prefeitura Municipal de Butiá, até 30 dias antes da data prevista para 
recebimento do auxílio, a documentação abaixo, acrescida dos demais documentos que possam via a ser 
exigidos pela Lei de Auxílios e Subvenções : 

a) Ofício dirigido ao Prefeito Municipal. 

b) ato constitutivo, devidamente registrado; 

c) atestado de regular funcionamento nos últimos dois anos firmado por 3 (três autoridades locais); 

d) registro da ata de eleição de sua diretoria; 

e) prova de inscrição no cadastro de  Pessoas Jurídicas (CGC); 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, na forma da Lei; 

g) prova de regularidade relativa à  Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou 
declaração dos procedimentos adotados para sua regularização; 

 estou ciente da necessidade da Prestação de Contas no prazo estabelecido na lei, sob pena de devolução do 
recurso  e/ou cancelamento de seu registro na prefeitura, para fins de recebimento de novos auxílios; 

 toda a despesa será comprovada com documentação hábil, ou seja, Notas Fiscais, Recibos de Profissionais 
Autônomos, Contratos ou outros documentos com data correspondente à execução do projeto; 

 deverão ser entregues, na Prestação de Contas, no mínimo, três fotos que comprovem a aplicação dos 
recursos; 

 em havendo sobras de recursos, os mesmos serão devolvidos à Prefeitura Municipal; 

 estou ciente de que o repasse do recurso depende de execução orçamentária, podendo vir a não ocorrer face 
a não execução da receita prevista e/ou priorização de outros programas. 

 

VI – AUTENTICAÇÃO 

Data 

      

Nome do Dirigente ou Representante Legal 

      

Assinatura 

 


