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bL)
NOTA INTRODUTÓRIA

Estas "Informações Técnicas" procuram mostrar, de maneira clara e sintética, qual é,
atualmente, o conteúdo das normas legais em matéria de prestação de assistência social e de
que forma o Estado participa de ações nessa área.

Seu objetivo é facilitar e estimular os trabalhos deste debate que a Assembléia
Legislativa promove, munindo-se os seus participantes das informações e dados técnicos mais
importantes sobre o tema, que relaciona assistência social e verbas públicas.

O presente material contém, além de texto informativo, cópia da legislação básica
que serviu de fonte para a fundamentação das questões apresentadas.
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TEXTO TÉCNICO-INFORMATIVO

1) Assistência social:- quem a presta e a quem ela se destina

A assistência social é prestada pelos Governos da União, do Estado e dos Municípios,
bem como por organizações particulares, aos que dela necessitem, independentemente de
contribuição para a seguridade social.

O objetivo da assistência social é oferecer proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice, amparar crianças e adolescentes carentes, auxiliar
desempregados e pessoas portadoras de deficiência.

2) A participação do Estado na prestação de assistência social

As ações governamentais na área de assistência social devem basear-se, segundo
determina a Constituição da República, na descentralização político-administrativa e na
participação da população.

A sistemática de descentralização prevê que a coordenação dos programas de
assistência seja feita no âmbito federal, ficando a execução a cargo de órgãos e entidades
estaduais e municipais.

A participação da população, por meio de organizações representativas, é prevista
para a formulação das políticas de assistência e o controle das ações assistenciais em todos os
níveis.

No Estado de Minas Gerais, os recursos destinados à assistência social são aplicados
pelos próprios órgãos públicos encarregados de realizá-la. Entretanto, entidades assistenciais
particulares também recebem ajuda financeira do Estado, sob a forma de subvenções sociais e
de auxílios para despesas de capital.

3) As subvenções sociais: o que são

Subvenções sociais são os recursos que o Estado repassa às entidades particulares de
assistência com a finalidade de cobrir despesas de Custeio de atividades por elas desenvolvidas.
São despesas de Custeio aquelas relacionadas com pagamento de pessoal, diárias de viagem,
gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, contratação de serviços, entre outras.

4) Os auxílios para despesas de capital: o que são

Esses auxílios são os recursos que o Estado repassa às entidades particulares de
assistência para serem utilizados na execução de obras e na aquisição de equipamentos e de
material permanente.



5) Condições e requisitos para a concessão das subvenções sociais e auxílios
para despesas de capital

As condições básicas para a concessão das subvenções sociais e auxílios são
definidas a cada ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado e valem para a liberação de
verbas no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

As normas em vigor determinam que somente podem ser beneficiadas entidades sem
fins lucrativos, declaradas de utilidade pública federal, estadual ou municipal, que realizem
trabalhos de assistência social, voltados para a educação, a cultura, a saúde, o esporte, o lazer,
o amparo à infância, à velhice, à maternidade e ao deficiente, assim como para o desenvolvi-
mento comunitário e a melhoria das condições sociais da comunidade carente. Somente podem
ser beneficiadas entidades com sede no Estado.

A concessão dos recursos está condicionada à comprovação da prestação das contas
referentes a recursos recebidos em exercícios anteriores e à aprovação, pelo Tribunal de Contas,
da prestação de contas relativa a recursos recebidos até 1990.

Resolução da Assembléia Legislativa que regula a concessão de subvenções no
âmbito desse Poder prevê ainda que, antes da liberação dos recursos, a entidade deverá ter
comprovado documentalmente, além do atendimento às exigências acima mencionadas, que
está cm pleno e regular funcionamento e que sua diretoria é idônea e no recebe remuneração
pelas atividades realizadas.

6) Seleção das entidades para o recebimento das subvenções e auxílios

A seleção é feita no âmbito de cada Poder, entre as entidades que atendam aos
requisitos da lei.

No Poder Executivo, a indicação das entidades é feita pelo Governo e a destinação
dos recursos realiza-se mediante convênio entre o Órgão da Administração e a instituição
beneficiária.

No caso do Poder Legislativo, a definição das entidades a serem beneficiadas é feita
mediante indicação de cada Deputado, observadas as exigências de resolução da Assembléia,
bem como as da lei. O Deputado não poderá destinar mais de 50% do total da verba que lhe
couber a uma mesma entidade.

7) Aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades

As entidades contempladas com recursos repassados pelo Poder Executivo deverão
aplicá-los em atividades ou programas definidos em convênio.

Quando os recursos são repassados pela Assembléia Legislativa, as entidades
subvencionadas estão obrigadas a aplicá-los de acordo com as finalidades previstas em seu
estatuto, as quais, necessariamente, deverão estar entre as referidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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8) A fiscalização da aplicação dos auxílios e das subvenções sociais

As entidades beneficiadas pelo Poder Executivo devem prestar contas, inicialmente,
ao órgão que repassou os recursos. Esse órgão deve promover a fiscalização contábil e
operacional, a fim de examinar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no convênio.

Após a aprovação das contas pelo órgão do Poder Executivo, o processo é remetido
ao Tribunal de Contas do Estado, que deve examinar a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade do convênio.

O controle de aplicação das subvenções sociais concedidas por intermédio do Poder
Legislativo ocorre em dois momentos distintos. Primeiramente, quando a entidade envia o
demonstrativo de aplicação dos recursos para apreciação da Assembléia. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária examina, então, o cumprimento dos requisitos estabe-
lecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em seguida, o demonstrativo é encaminhado à Mesa
da Assembléia, para seu exame e aprovação. O segundo momento de controle, ou da
possibilidade de realizá-lo, surge da obrigação, que a entidade tem, de manter, à disposição do
Tribunal de Contas, durante um período mínimo de cinco anos, os registros contábeis e a
documentação comprobatória das respectivas despesas realizadas, inclusive das aplicações
financeiras.

9) A origem dos recursos para a assistência social

As ações estaduais na área de assistência social são implementadas com recursos de
impostos, transferências do Governo Federal e outros, como, por exemplo, parte do lucro
líquido da Loteria do Estado de Minas Gerais.

10) Especificação de valores dos recursos aplicados em subvenções e auxílios
no Estado de Minas Gerais

O quadro a seguir, elaborado a partir de informações dos orçamentos de 1992 e 1993
e da proposta orçamentária para 1994, especifica os valores das subvenções sociais e dos auxílios
para despesas de capital concedidos pelo Estado nesses exercícios.

vi



e
.	 o

o O

,	
o	o o '	O

-4 O '- N .- 'o O O	NO tÍ G' - O O O O	1	©'-	'-

E	

o o o N O N	o g

oo f-

-	O a — co -

L1	'
'o	 c' N () rq	-	c	a	o

	

r	 IIS-	 o
'-	a'

1Ç

o
o	 o O'	O

n c, co o o o o o o Nrs	O	N •J- O O —
o c	 e	-

-
a'	 N o — 'o —N - CON '1 tf
- N tr- b

o 'o co	 r0'0 N
N-	--

çI)

e	 o O

	

o o .O	 o
NO r-—-0r'4NOOOO'1

O — 	OOOO

I)
E

o CD rcoQ
o	V-a'	 O

o	 ri 'o —co co	 co
-1 'o 'o-	 0

'Is

An

ló

co

	

o.	Oco	 —
cl

a F-
(1)

co oO > o o	 o
> Oq) Q

Z L

—

-	—,
p-	•

V V	)	) Q) Vp	.	i

000	 O O
-	 i-	-

()

o

- o

14

2.

(1,



O QUE DIZ ALEI

CONSTiTUIÇÃO DA REPUBUCA

Da Assistência Soda!

"Ali. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

11 - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

ITT - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Ali. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social previstos no art. 195, além de outras fontes, e
organizadas com base nas seguintes diretrizes:

1 - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis."

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

Da Assistência Social

"Art. 193 - A assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição, sem prejuízo da assegurada no art. 203 da Constituição da
República.
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Art. 194—As ações estaduais na área de assistência social serão implementadas com
recursos do orçamento do Estado, e de outras fontes, observadas as seguintes diretrizes:

1 - desconcentração administrativa, segundo a política de regionalização, com
participação de entidade beneficente e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único - O Estado promoverá plano de assistência social às populações de
áreas inundadas por reservatórios."

LEI FEDERAL Nq 4.320, DE 17/3/64

(Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentas e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.)

"Art.12—( ... 1)

§ 3 - Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

1 - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;

(...)"

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a
concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social,
médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados
a esses objetivos, revelar-se mais econômica.

Parágrafo único - O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com
base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados,
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.

Art. 17 - Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas
satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções."

LEI NQ 10.862/92

(Estabelece as diretrizes para OS orçamentos fiscal e de investimentos das empresas
estatais do Estado de Minas Gerais para o exercício de 1993)
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"Art. 15 - Não poderá ser destinado recurso para atender despesa com clube,
associação de servidores ou entidade congênere, excetuadas creches e escolas para atendimento
pré-escolar.

Art. 16 - A celebração de convênios para a concessão de subvenções sociais e
auxílios para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos de assistência social
voltadas para a educação, a cultura e às artes em todas as suas modalidades, à saúde, ao amparo
e assistência à infância, à velhice, à maternidade e ao deficiente, ao esporte, ao lazer, à
preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento comunitário e à prestação de serviços
destinados a proporcionar a melhoria das condições sociais da coletividade carente,
comprovadamente de utilidade pública, ressalvando-se convênios e contratos com cooperativas
ou associações de produção com repasse de recursos federais, observadas as exigências da
legislação em vigor e está condicionada:

- à comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata este
artigo, recebidos em 1991 e 1992;

II - à aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da prestação de contas dos
recursos de que trata este artigo, recebidos até 1990.

S 1 - (vetado)

- O prazo para a prestação de Contas ao órgão repassador dos recursos de que
trata este artigo será de 60 (sessenta) dias contados a partir da liberação da última parcela prevista
no convênio.

Art. 17—Na concessão de subvenções sociais inscridas no orçamento da Assembléia
Legislativa na rubrica de Auxílios Financeiros Diversos, não poderá o Deputado Estadual
destinar mais de 50% (cinqüenta por cento) do total de verba que lhe couber a urna só entidade."

LEI N9 11.175, DE 5 DE AGOSTO DE 1993-

(Estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das empresas
controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 19940

"Art. 17 - Não poderá ser destinado recurso para atender a despesa com clube,
sindicato, associação de servidores ou entidade congênere, excetuadas as creches e escolas de
atendimento pré-escolar, bem corno os convênios com entidades de fins sociais.

Art. 18— A celebração de convênios para concessão de subvenção social e auxilio
para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência social, que
desenvolvam atividades nas áreas social e esportiva, ressalvando-se os convênios e contratos
firmados com cooperativas ou associações comunitárias ou de produção, para repasse de
recurso federal ou estadual, observadas as exigências da legislação em vigor, e está condicio-
nada à:

11



1 - comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata o
artigo, recebidos em 1992;

11 - aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da prestação de contas dos
recursos de que trata o artigo, recebidos até 1991.

Parágrafo único - O prazo para a prestação de contas ao órgão repassador dos
recursos de que trata este artigo será de 120 (cento e vinte) dias contados da data de liberação
da última parcela prevista no convênio."

RESOLUÇÃO N g 5.129/92

(Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, com recursos oriundos do
Orçamento do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei n 2 6.776 (), de 9 de

junho de 1976, estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras providências)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 12 —As subvenções sociais de que trata a Lei n2 6.776, de 9 de junho de 1976,
no valor consignado no orçamento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a título
de Auxílios Financeiros Diversos, serão concedidas a entidades que atendam aos requisitos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias mediante a indicação dos Deputados Estaduais, em cotas
proporcionalmente distribuídas para cada Deputado no exercício do mandato, licenciado ou
afastado nos termos da Constituição do Estado.

Art. 2 - Os recursos de que trata o artigo anterior serão liberados pela Secretaria da
Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais, após a publicação da relação das entidades
indicadas e de seus respectivos valores no "Diário do Legislativo", observada a liberação do
numerário pela Secretaria de Estado da Fazenda, que deverá fazê-lo até o dia 30 (trinta) dos
meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro.

Parágrafo único - Somente poderão ser subvencionadas entidades com sede no
Estado de Minas Gerais.

Art. 3 - A subvenção concedida por Deputado Estadual, com recursos orçamentá-
rios, deve ser requerida em formulário próprio, protocolado no Departamento de Finanças e
Contabilidade da Secretaria da Assembléia Legislativa, no máximo até o dia 18 do último mês
do exercício financeiro correspondente à concessão.

Art. 4Q - o interessado deverá anexar ao requerimento os seguintes documentos,

() Dispõe sobre a destinação de recursos da Loteria do Estado de Minas Gerais para as
subvenções sociais.
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no original ou em cópias autenticadas, referentes à entidade subvencionada:
1 - ata da eleição ou da posse da diretoria em exercício;
II - prova de personalidade jurídica;
ff1 - atestado comprovando ser a entidade de assistência social, filantrópica ou

cultural e estar em pleno e regular funcionamento, bem como a idoneidade, a não-remuneração,
a composição de sua diretoria e a inexistência de finalidade lucrativa;

IV - comprovação de utilidade pública (federal, estadual ou municipal).
- O atestado de que trata o inciso III deve ser fornecido por uma das seguintes

autoridades:

1 —Juiz de Direito;
II - Promotor de Justiça;
1H - Delegado de Polícia;
IV - Prefeito Municipal;
V - Presidente da Câmara Municipal;
VI —Juiz de Paz.

2 - Não será objeto de estudo o requerimento instruído com documentação
irregular ou incompleta.

Art. 59_ A liberação do numerário será efetuada após autorização do Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, através de ordem de crédito bancário à conta
corrente constante no requerimento da entidade subvencionada, mencionado no art. 3 2 desta
resolução, observados os procedimentos administrativos adotados para pagamentos a credores
da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo Departamento de
Finanças e Contabilidade.

Parágrafo único - O depósito de que trata o artigo será efetuado no prazo de 5 (cinco)
dias úteis após a liberação do numerário pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 6—As entidades subvencionadas deverão aplicar os recursos percebidos a título
de subvenção social de acordo com as finalidades previstas em seu estatuto.

Art. 72_ Até o final do exercício financeiro, a entidade encaminhará à Secretaria da
Assembléia Legislativa demonstrativo de aplicação dos recursos percebidos, conforme valores
publicados no Diário do Legislativo, para exame e parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quanto ao cumprimento do disposto na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e posterior aprovação da Mesa da Assembléia.

lQ - O demonstrativo de que trata o artigo, assinado pelo Presidente e pelo
Tesoureiro da entidade, com firma reconhecida, deverá conter:

1 - recibo do valor concedido;
II - finalidade da aplicação do recurso;
III - listagem das despesas realizadas, relacionando os documentos (notas fiscais e

recibos) que as comprovem.
2 - Caso ocorra modificação no estatuto ou na composição da diretoria, a entidade

deverá encaminhar à Secretaria da Assembléia as alterações havidas.
§ 32 - As entidades beneficiadas em exercício anterior só farão jus à liberação das
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subvenções concedidas no exercício corrente após aprovado o demonstrativo de aplicação de
recursos.

§ 4 - O processo, uma vez aprovado, será encaminhado ao Departamento de
Finanças e Contabilidade, onde ficará arquivado.

Art. 82- O apoio necessário à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
e à Mesa da Assembléia no encaminhamento dos demonstrativos de utilização de recursos será
prestada pela Diretoria Geral da Secretaria da Assembléia.

Art. 92 —A entidade beneficiada deverá manter em disponibilidade para fiscalização
do órgão competente, os registros contábeis e a documentação comprobatória das despesas
realizadas por um período mínimo de 3 (três) anos.

Parágrafo único - Para efeitos de fiscalização, os registros contábeis e a sua
documentação deverão contemplar o valor recebido reajustado monetariamente até a data da
efetiva realização da despesa.

Art. 10—As entidades beneficiadas que não prestarem contas na forma desta lei ficam
obrigadas à restituição total dos recursos percebidos, atualizados monetariamente, à Secretaria
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12— Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de 1992."

FIscAHzAçÃo E CONTROLE

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.
§ i - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da

administração indireta se sujeitarão a:

1 - controles internos, exercidos, de forma integrada, pelo próprio Poder e a entidade
envolvida;

11 - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal
de Contas; e

III - controle direto, pelo cidadão e associações representativas cia comunidade,
mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de
qualquer Poder e entidade da administração indireta.

2 - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato,
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fato ou omi9são, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público
e de que tenham resultado ou possam resultar:

1—ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses
!egítimos, coletivos ou difusos;

II - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente;
HI - propaganda enganosa do Poder Público;
lv - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto

de governo; ou
V - ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.

Art. 74—A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

§ I Q - A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem:
1 - a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de

receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou
obrigação;

II - a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor públicos; e
111 - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários, a

realização de obra e a prestação de serviço.

§ 29 - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
1 - utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor

públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração indireta; ou
II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta,

otrigações de natureza pecuniária. ( ... )

Art. 76-O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete:(—)

XI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou recebidos pelo Estado,
por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;(...)

XVIII - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou abuso apurados;

Art. 82 - Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato
de agente público.

Parágrafo único - A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Assembléia
Legislativa, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal
de Contas.

Art. 119 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, a que incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. ( ... )
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Art. 120 - São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(...)
V - expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência,

requisitando informação e documento para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
(...)
VII— requisitar diligência investigatória e instauração de inquérito policial, indicados

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

VI
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