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As subvenções sociais são...	recursos públicos que o governo federal
e os governos estaduais destinam a
Prefeituras e entidades sem fins
lucrativos, para o desenvolvimento de
programas de interesse social.

Os recursos do Estado são
distribuídos...

pelas Secretarias de Estado da Cultura,
de Assuntos Municipais, de Trabalho e
Ação Social e de Esportes, Lazer e
Turismo, entre outras Secretarias, e pela
Assembléia Legislativa.

Quem define o valor das
verbas é...

o governo do Estado, no seu projeto de
orçamento anual. Os recursos para as
subvenções estão dentro cia área de
assistência social, que consome perto de
20% cio orçamento total.

As verbas distribuídas pela
Assembléia...

destinam-se a atender, com agilidade, ás
demandas de ações e projetos
emergenclais nas comunidades. Nos
Últimos anos, esse volume de
Sltl)VeflÇõeS oscilou entre 0.2 e 0,3% do
orçamento do Estado.
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O deputado conhece os	de sua região e, como representante do
problemas Sociais...	povo, tem legitimidade para Indicar

projetos de Interesse cia comunidade que
mereçam o apoio do poder público.

A população aprova os
mecanismos de...

distribuição das subvenções, desde que
haja fiscalização da aplicação do dinheiro.
Pesquisa cia Vox Popuil de dezembro de
1995 Indica que a grande maioria dos
mlflCirOS (78%) concorda com a indicação
de entidades e prefeituras pela Assembléia.

A fiscalização existe
e é rigorosa.

Cada entidade ou prefeitura Interessada
em receber verbas de subvenção social
precisa apresentar e ter aprovado um
plano de trabalho. A Lei n° 11.815/95, que
regulamenta o assunto, exige diversos
outros procedimentos para liberar o
dinheiro, que o governo deposita
diretamente na conta cio beneficiado. E a
aplicação dos recursos é rigorosamente
fiscalizada.



Guia de Subvenções

Exigências da lei	 A distribuição de verbas pela Assembléia
Legislativa obedece à mesma legislação que
rege a ação do governo.
Essa legislação dispõe que a entidade
interessada em receber recursos de
subvenção deve:
1 - estar em pleno e regular
funcionamento;
II - ter sido declarada de utilidade pública
municipal, estadual ou federal;
III - ter prestado conta do último recurso
recebido;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir
lucros ou dividendos, nem conceder
remuneração, vantagens ou benefícios a
dirigentes, conselheiro, associado ou
Instituidor;
V - ter previsto a destinação de seu
patrimônio a entidade congênere, em caso
de dissolução.
A lei também exige que a entidade
desenvolva, entre outras, ações que
tenham um dos seguintes objetivos:
a) proteção da saúde, da família, da
maternidade, da infância e da velhice;
b) combate à fome e à pobreza;
c) integração dos seus beneficiados ao
mercado de trabalho;
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Plano de trabalho e
convênio 1

d) habilitação ou reabilitação de portadores
de deficiência:
e) divulgação da cultura e do esporte;
1) proteção do meio ambiente.
Compete ao Corregedor apurar as
denúncias de inobserváncia da lei.

A entidade ou prefeitura deve apresentar
um plano de trabalho, especificando as
ações que irá desenvolver.
As prefeituras têm obrigação de dar
contrapartida correspondente a, no
mínimo, 30% do valor total (10 convênio.
Essa exigência de Investimento só é
dispensada para os municípios cuja
arrecadação de ICMS seja inferior à cota do
Fundo de Participação.
Depois de obter a indicação de um
deputado e ter seu plano aprovado pelos
técnicos da Assembléia Legislativa, um
convênio específico é elaborado e assinado.
A liberação dos recursos, mediante
depósito na conta corrente da entidade ou
prefeitura, é feita após a publicação, no
"Minas Gerais", dos nomes do deputado,
da entidade ou município beneficiado, do
valor e da finalidade do beneficio.
O plano de trabalho e o convênio devem
ser preenchidos em formulário próprio, em
três vias, conforme modelos anexos.
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Documentos necessários

Para solicitar subvenção
social junto à
Assembléia, a entidade
precisa apresentar:

1. Atestado de que está cadastrada em
urna das seguintes secretarias de Estado:
Cultura, Assuntos Municipais, Trabalho e
Ação Social ou Esporte, Lazer e Turismo.
Esse atestado é emitido pelas Secretarias
de Estado e precisa ser revalidado
anual mente. É preciso apresentar xerox
autenticado.
2. Estatuto devidamente registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas
J i rídicas. A entidade deve apresei lar
xerox do estatuto original e de todas as
alterações estatutárias realizadas.
3. Cartão de Inscrição no CGC, atual ou
revalidado. Apresentar xerox simples.
4. Comprovante de conta bancária própria.
É necessário apresentar o documento
original, que é emitido pelo banco. Dá-se
pre/eréncia aos bancos oficiais, na seguinte
ordem: Bemge. Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, outros.
5. Certificado de regularidade Junto ao
FGTS e ao INSS ou apresentação das guias
de recolhimento cio FGTS relativas aos seis
meses anteriores à data de assinatura cio
convênio. No caso de não manter
empregados, o representante legal da
entidade deve assinar urna declaração
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nesse sentido, com firma reconhecida (a
declaração original deve ser entregue). O
certificado é fornecido pelos órgãos
competentes e é necessário apresentar
xerox autenticado. No caso das guias de
recolhi rnento do FGTS, basta apresentar
xerox simples - elas devem conter a
autenticação mecânica do banco,
comprovando a quitação do débito.

No caso de prefeituras,
devem ser apresentados:

1. Lei municipal autorizativa (a Prefeitura
precisa cio consentimento da Câmara
Municipal para pleitear recursos de
subvenção). Cada Prefeitura deve, nesse
aspecto, observar o que dispõe a Lei
Orgânica do Município.
2. Atestado cio presidente da Câmara ou do
prefeito de que, em um dos dois anos
anteriores à concessão da subvenção. o
município aplicou no desenvolvimento (10
ensino o minimo exigido Pela Constituição
cia República e de que Institui e arrecada
todos os tributos de sua competência. É
preciso entregar as declarações originais.
3. Certidão negativa de débito Junto ao
Sistema de Seguridade Social e, quando for
o caso, Certificado de Regularidade junto
ao FGTS. Em ambos os casos, a
Assembléia exige a apresentação de xerox
autenticados.
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4. Comprovante de conta bancária própria.
É necessário apresentar o documento
original, que é emitido pelo banco. A ordem
de preférucia é a mesma cilada para CS
entidades: Bemge, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, outros.

Publicidade
As entidades e municípios beneficiados se
obrigam a divulgar, na comunidade, os
valores dos recursos recebidos e a
prestação de contas de sua aplicação, com
periodicidade não superior a seis meses.
As Câmaras Municipais também tomam
conhecimento dos convênios celebrados
com os respectivos municípios, mediante
correspondência da Assembléia Legislativa.

Prestação de contas
A prestação de contas exige o
preenchimento de formulário próprio (ver
anexo), emitido pela Assembléia
Legislativa. Junto com o formulário, devem
ser apresentados todos os documentos que
comprovam o uso adequado da verba
recebida.
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Em se tratando de transferência a
município, a prestação de contas deve ter a
assinatura cio prefeito, com firma
reconhecida. No caso de entidades, devem
assinar a prestação de contas, também
com firmas reconhecidas, o representante
legal e o tesoureiro cia entidade.
As entidades beneficiadas devem convocar
reunião de diretoria após o último gasto,
para aprovar as despesas realizadas, de
acordo com o objeto do convênio. Cópia
autenticada da ata dessa reunião -
assinada por. no mínimo, metade mais um
dos membros da diretoria - deve fazer
parte da prestação de contas.

É importante observar
que:

• As despesas só podem ser realizadas
após a liberação dos recursos financeiros e
dentro cio período de vigência cio convênio,
que é de 120 dias.
• O planejamento das despesas deve ser
feito de tal forma que a prestação de
contas também possa ser feita no prazo de
vigência do convênio, ou seja, no máximo
até 120 citas após a liberação dos recursos.
• A aquisição de materiais só pode ser
efetuada com a respectiva nota fiscal,
emitida pelo fornecedor. Caso o fornecedor
não possua talão de nota fiscal, ele deve,
obrigatoriamente, providenciar a emissão
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de nota fiscal avulsa. por Intermédio da
Administração Fazendária ou do SIAT, na
Prefeitura Municipal. Caso ocorra erro na
emissão da nota fiscal, é indispensável a
apresentação de carta de correção emitida
pelo fornecedor.
• Os documentos comprobatórios das
despesas devem ser emitidos em nome da
Prefeitura ou cia entidade beneficiada,
contendo endereço, CCC e outros dados
necessários.
• Quando houver prestação de serviços, os
recibos devem ser feitos através de RPA
(Recibo de Pagamento a Autônomo), onde
devem constar os seguintes dados:
Identidade, CPF e endereço do favorecido,
retenção e respectivo recolhimento do
Imposto de Renda e Impostos sobre
Serviços (ISS), quando for o caso.
• Todos os documentos comprobatórios de
despesas precisam ser anexados à
prestação de contas, no original ou em
cópias autenticadas.

• Em caso de aplicação financeira dos
recursos, os rendimentos obtidos deverão,
obrigatoriamente, ser utilizados dentro do
objeto e cia vigência cio convénio. Tais
despesas também fazem parte da
prestação de contas.
• Nem os recursos do convênio, nem os
rendimentos decorrentes de sua aplicação
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financeira podem ser usados para
pagamento de juros, multas ou correção
monetária de dívidas.

• Movimentar os recursos através de
cheque nominal.
• Anexar ao processo de prestação de
contas o extrato bancário da entidade ou
Prefeitura, com os créditos e débitos
referentes ao convênio.

Os processos de prestação de contas são
previamente analisados por quatro
deputados, dois indicados pela Mesa da
Assembléia Legislativa e dois indicados
pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Em seguida, são
submetidos à apreciação da Mesa e da
referida comissão, que deliberam sobre o
assunto em reunião conjunta. A análise
dos processos tem o assessoramento
técnico da Gerência de Prestação de
Contas de Subvenção Social da Assembléia
Legislativa.
A entidade ou Prefeitura que tiver sua
prestação de contas rejeitada ficará
obrigada a devolver à Assembléia os
recursos que tenha recebido, com os

Recomendações:
	1
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mesmos acréscimos previstos em lei para
os casos de não-pagamento de tributo
estadual. Enquanto não efetivar tal
devolução, não poderá receber nOVOS
recursos.

Resumindo...	 São documentos que compõem a prestação
de contas:
1.Quadro Demonstrativo de Despesas
(original)
2. Documentos comprobatórios de
despesas - notas fiscais, recibos, etc.
(primeira via ou cópia autenticada)
3. Ata de aprovação cia aplicação dos
recursos - obrigatória para as entidades
(cópia autenticada)
4. Extrato bancário (facultativo)
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Entidades

Formulários para	 1. PLANO DE TRABALHO
preenchimento

2• CONVÊNIO
(Pag. 2 1 frente e 22, verso)

3' QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
(Pag.23)



PLANO DE TRABALHO anexo ao CONVÉNIO N

ENTIDADE:

1.OBJETO DO CONVÉNIO (descrição sucinta do que se pretendo realizar).

2. META (S) A SER (EM) ATINGIDA (S) (qoantlllcnçlto de obra, serviço ou compre neo, realizada molrngonr,
quantidade, n5 de pessoas a serem benelicladas, etc.).

3. CRONOGRAMA FISICO . FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÃO

Em _/_I_

ENTIDADE (assinatura)

Aprovado em _/ _/ -

ASSEMBLÉIA (assinaturas)
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CONVÉNIO N°	 - ASSEMBLÉIAJENTIDADE

TERMO DE CONVÉNIO QUE ENTRE Si CELEBRAM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DEMINASGEF1AISEO(A)

,COM SEDE
NOMUNICIPIODE	- 	- .PARAOS FINS NELE ESPECIFICADOS.

Entre a Assembláia Legislativa do Estado do Minas Gorais, situada na Rua Rodriguos Caldas, 30, Bairro Santo
Agostinho, em Bolo Horizonte/MO, CGC(MF) n°17516.113/0001-47, adianto designada ASSEMBLÉIA, neste ato representada
polo sou Presidente, Deputado Agostinho Patrús, o por sou 1°-Secretário. Deputado RãmoIo AlOiso, e o (a),

adiante
denominada ENTIDADE, sediada na Rua (Av.)	 -	 -	-	-

-- - -	n° -	, no município do 	, CGC(MF) n°
-	--	 - declarada de Utilidade Pública nostermosda lei n°	 - -	-

do	/	/	, [lFed. E] Esi. [1 Mirrr.,ropresontada nesta ato por seu (sua)	-
-	 ,SOnhor(a)	 --	 -	-
Carteira de Identidado n° -- lendo em vista o disposto na Lei n° 11.815, de 24/1195. na Lei do Diretrizes
Orçamentárias. rias Resoluções da Assembléia n°s 5.129. de 28/t2/92 o suas modificações posteriores e n°5 143, do 22/6/94,
e nas demais normas vigentes, celebram o presente convênio. a reger-se pela Lei n° 8666. do 2116193 o por cláusulas
previamente avençadas. oxpressamenlo acoitas e pelas quais se obrigam, a saber

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convénio tom por objolo a concessão, pela ASSEMBLÉIA, do recursos
consignados em sou orçamento, O ENTIDADE, com o fim especifico do:.

SUBCLÁUSULA ÚNICA -Integra o presente instrumento, na condição de seu anexo, o Plano de Trabalho
firmado pela ENTIDADE, devidamente aprovado pela ASSEMBLÉIA.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA— Compete uASSEMBLÉIA repassar OENTIDADE, do uma só vez, após  assinatura deste
instrumento, atendida a liberação	financeira polo	Tesouro e indicação do	Deputado
-- -----------	,a importância dofl$_

.	 _._,,,j.a ser depositada à conta corrente n°	 -
do Banco (nome e n5) 	 da Agóncia (nome e n°) -	 do
município do  	-	- . para execução do previsto na cláusula
primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA - A ENTIDADE obriga-se w
a) executar o ObjOtO deste Convénio, de acordo com as ospecilucaçóos do Plano do Trabalho:
b) prestar contas doa recursos financeiros recebidos, obedecido o previsto na cláusula sexta deste instrumento;
c) divulgar, na comunidade, os valores dos recursos recobidos o a prestação do contas de sua aplicação, com

periodicidade não superior a 6 (seis) meses:
d) manter arquivada a documentação comprobalória das despesas realizadas à disposição dos órgãos do controlo,

coordenação o supervisão até (cinco) anos após o encerramento da vigóncia do presente convênio.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CLAUSULA QUARTA - Os recursos financeiros da ASSEMBLÉIA, necessários à execução deste Convónio,
corrorào à conta da soguinlo class4ticaçãO orçamentária
32311-30-RS	- -	 4331•40•RS	-	-

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - Este nstwmento vigoravà por até 120 (conto o vento) dias a contar da data da liberação dos
recursos referidos na cláusula segunda.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA SEXTA -A prestação do contas, pela ENTIDADE. do recursos fnarrceros recebidos obodeco(á às
normas da logislxçào em vigore os procedimentos administrativos pertinentes, e dover$r ser enlregue à ASSEMBLÉIA ato 120
(cento o vinte) dias contados da data da lberaçào dos recursos provistos neste corivõnio.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSUlA SÉTIMA -- Para eficácia deste instrumento, a ASSEMBLÉIA providenciará a publicação do respectivo
orr,it.r no 'Minis Goiis

DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS

CLÁUSULA OITAVA - Fica a entidade obrigada a roslituir à ASSEMBLÉIA os recursos financeiros recebidos, com
os ac(óscimos previstos em lei para a rnadimplência no pagamento de tributa estadual, no caso do rejeição do suas contas ou
doscumprimnonto de suas obrigações.

DO FORO

CLÁUSULA NONA - O Foro da Comarca do Bolo Horizonte O o oferto pelas panos para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - Aplicam-se a este Convênio a legislação e as normas vigentes sobre a rrsatõria, podendo
o mesmo sor alterado durante sou poriodo de vigõncia, mediania celebração de termos aditivos.

E por estarem acorrias, firmam, perante 2 (duas) testemunhas. o presonte instrumento em 9 (trõs) viasdo Igual teor.
pala todos os efeitos jurldicos.

Belo Horizonte,	de	 de 19

REPRESENTANTES DA ASSEMBLÉIA

REPRESENEANTE DA ENTIDADE

TESTEMUNHAS;
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DOCUMENTO	1

1	 DATA
(N.F. / REC.)	EMISSÃO

VALOR
FIS

EMITENTE
Na

CHEQUE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUXILIOS FINANCEIROS DIVERSOS

Quadro Demonstrativo de Despesas

11,/fluE

N DO CONVÊNIO

DEPUTADO RESPONSÁVEL PELA INDII

TIPO DE DESPESA

2-

--	 MUNICIPIO:	 -	-
VALOR RECEBIDO: R$	 DATA DA LIBERAÇÃO:	/	/

TOTAL DA DESPESA:

Declaramos, em cumprimento à legislação em vigor, ter recebido a anportãricia acima da Secretaria da Assembleia Legisiseva do Estado de Minas Gerais e que a mesma foi

gasta em conformidade corri o plano de trabalho anexo ao convênio acima identificado.

Declaramos, atida, que os rnatenais/serviços constantes da presente prestação de contas foram recebidos/prestados em perfeitas condições.

Local e data:

Presidente	 Tesoureiro



Prefeituras

Formulários para
preenchimento

l - PLANO DE TRABALHO
(Pag, 27, frente e 28, verso)

2 . CONVÊNIO
(Pag. 29, frente e 30, verso)

3• QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
(Pag.31)



PLANO DE TRABALHO ANEXO AO CONVÊNIO N'
(ANEXO DECORRENTE DA LEI N' 8.666 DE 2116/93)

2- CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 - OBJETIVOS: (DESCRIÇÃO SUCINTA 00 QUE SE PRETENDE REALIZAR)

22 METAS A SEREM ATINGIDAS (QUANTIFICAÇÃO DA OBRA. SERVIÇO, OU COMPRA A SER REALIZADA -
METRAGEM. QUANTIDADE, N DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS. ETC.)

2.3 DESCRIÇÃO DE ETAPAS E FASES: (PREVISÃO DE INICIO E FIM DA EXECUÇÃO, BEM COMO DA CONCLU-
SÃO DE CADA ETAPA PROGRAMADA)
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3- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

VALOR
(ESPECIFICAÇÃO	 -

SOLICITADO	CONTRAPARTIDA PREFEITURA

- Aqulslçáo/meterlel de consumo e Outras
despesas do cusIolo

2 - Aquisição do equIpamentos o malerinl
permanente

3- Obras e Inst&açôoa

4 - Outros (especificar)

TOTAL

0I3S t Se omuniclpro livel de apresentar coulreparlida esp,clhcur
Lei do orçamento

	

Dotaç400rçarrronlória -	 -	--
2-Se o munlclpio 6 Isento. apresentar declaração da ProterIurn

4 - CRONOGÍTAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

ENFIO SUBMLTERA APRECIAÇÃO DESTA ASSEMÜLÉIA LEGISLATIVA O PRESENTE PLANO DE TRABALHO
ENDO EM VISTA REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÉNIO.

/	/

	

PREFEITO MUNICIPAL	 DATA

VALOR APROVADO:

APROVAMOS O PRESENTE PLANO DE TRABALHO E AUTORIZAMOS A CELEBRAÇÃO DO CONVÉNIO

	

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS AOS	/ —I

REPRESENTANTES AASSE—MBIáÃL
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CONVÊNIO N°	 - ASSEMBLÊINMUNIC)PIO

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE -
PARA OS FINS NELE ESPECIFICADOS.

Entro a Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gorais. situada na Rua flodriquos Caldas, 30, Bairro Santo
Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CGC(MF) nn 17.516.113/0001 . 47, adiante designada ASSEMBLÉIA, neste ato represen-
tada pelo seu Pesidonto, Deputado Agostinho Patrús, e por sou 1 5-SecroI,io, Dopulado Rómolo Aloiso, o o município do
-- 	CGC(MF) n5	-	-	-- . adiante designa.

MUNICÍPIO, representado pela Proleilura Municipal na pessoa do sou (a) Prefeito (a) Senhor (a)
acordam, fendo em vista o disposto na Lei

de Diretrizos Orç.amontánas. na  Resolução n9 5.143194 da Assembléia e demais normas vigentes, celebrar o presente convênio
a regar-se pela Lei n O 8.666, de 2116193. o por cláusulas previamente avençadas, oxpressamonte aceitas o pelas quais se
obrigam, a sabor:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convênio tom por objoto a concessão. pela ASSEMBLÉIA, de recursos
consignados em sou orçamento. ao MUNICÍPIO, como fim especifico do: - -	-	 -

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integra o presente instrumento, na condição dosou anexo, o Plano do Trabalho firmado
polo MUNICÍPIO, devidamente aprovado polo ASSEMBLÉIA

DAS OBflIGAÇÕES

CLAUSUL A SEGUNDA - Compete â ASSEMBLÉIA repassar ao MUNICÍPIO, de uma só voz, após a assinatura
deste instrumento, atendida a liberação	financeira pelo	Tesouro o indicação do	Deputado

-	 a importáncia de
),para

a conta corrente n5 -	- - do Banco (nome e a 0 ) -	 ____________da Agência (nome e n0)
-	.--.	 da cidade de  	para execução do

previsto na cláusula primeira deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - O MUNICÍPIO obnga . so a:
a) executa, o objeto do presente convênio conlorme previsto na cláusula primeira, observada a ospociIicaço do

Plano de Trabalho.
b) fazer o aporto de recurso próprio corrosporidorrlo a. rio mlnimo. 30% (trinta por conto) como contrapartida do

recurso tinancoiro ora repassado, se for o caso, de conIorrridado com o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias:
c) incluir o recurso recebido por intern,bdio da ASSEMBLÉIA em sou orçamento, classificando-o de conformidade

com o previsto rio presente instrumento;
d) prestar contas do recurso financeiro recebido, obedecido o previsto na cláusula sexta deste instrumento:
o) manter devidamente arquivada a documentação comprobalória das desposas realizadas á disposiçêo dos

órgãos de Controle, coordenação o supervisão. até 5 (cinco) anos após o encerramento da vigência do convênio.

SUBCLAUSULA ÚNICA - Fica oMUNICÍPIO obrigado aobsorvar, no que Ilro couber, as disposições da Lei Federal
s 8.666, de 21/6/93,

29



DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA - Os rocursos liniincoiros da ASSEMBLEIA, necessários a execução desta Convénio,
correrão à conta da seguinte ctassiticaçao orçarnontána.
3223'30RS	 --	4323-40-AS

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUIN 1  - Esto instrumento vigorara por até 120 (conto e vinte) dias a contar da data da liberação

dos recursos rotendos na clàusula segunda

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA SEXTA - A prestação de contas, polo MUNICÍPIO, do recurso financeiro recebido obedecerá és
normas da legislação em vigor Oos pocedrnontos admiriistralivos pertinentes. o deverá ser entregue a ASSEMBLÉIA até 120
(conto o vinte) dias contados da data da liberação dos rocuinos provistos nesta convénio.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - Para olicacia dosto instrumento. a ASSEMBLÉIA providenciará a publicação do respectivo
extrato no Minas Gorais.

DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS

CLÁUSULA OITAVA - Fica o MUNICÍPIO obrigado a roslituir é ASSEMBLÉIA os recursos financeiros recebidos.
com os acréscimos previstos em lei, para a inadimpléncia no pagamento do tributo estadual, no caso do rojerçéo de suas contas
ou doscumprirnonlo de suas obrigações.

DO FORO

CLÁUSULA NONA - O Foro da Comarca do Bolo Horizonte é o eleito palas partes para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - Aplicam-se a esta convénio toda a legislação o as normas vigentes sobro a rnulÓna,
podendo o presente ser alterado durante seu período do vigéncia, mediante colobração do termos aditivos.

E por Ostaronr acordos, litmarru, perante 2 (duas) lostonruntras, o proxenlo instrumento em 3 (três) vias do igual teor,
para lodos os otoflos Juilduos.

Belo Hoiizonte,	de	- __de 19	--

REPRESE ÃtEUÀÃSSBL

PREFEITO MUNICIPAL DE

TESTEMUNHAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUXILIOS FINANCEIROS DIVERSOS

Quadro Demonstrativo de Despesas

N1 DO CONVENIO	 VALOR RECEBIDO:	 DATA DA LIBERAÇÃO.	1
DEPUTADO RESPONSÁVEL PELA INDICAI

TIPO DE DESPESA DOCUMENTO 1DATA	 N5	 VALOR
(N.F./REC.)	EMISSÃO 1	

EMITENTE	 CHEQUE

TOTAL DA DESPESA:

Declaramos, em cumprimento á legislação em vigor. ter recebido a importância acima da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e que a mesma foi
gasta em conformidade com o plano de trabalho anexo ao convênio acima identificado.

Declaramos. ainda. que os materiais/serviços constantes da presente prestação de contas foram recebidos/prestados em portadas condições.

Local e data:
Prefeito Municipal




