
 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
Poder Executivo 

 

LEI Nº 3.662, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

Ratifica repasse financeira a Associação Morrinhense 
de Proteção, Acolhimento e Integração Social - 
AMPARES. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, 

 Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica ratificado o repasse financeiro de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
realizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, inscrito no CNPJ/ME 
13.716.160/0001-83, à Associação Morrinhense de Proteção, Acolhimento e Integração 
Social – AMPARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME 
24.785.841/0001-10, declarada de utilidade pública através da Lei Municipal nº 3.207, de 
18 de outubro de 2016.  

 Art. 2º O ajuste de que trata o art. 1º, está reproduzido no Convênio 
019/2021 e teve como objeto adimplir despesas da entidade beneficiada na condução do 
Projeto Lar das Lolitas (Residência Terapêutica), que atende pessoas com deficiência, em 
atendimento especializado. 

 Art. 3º A despesa a que se refere a presente Lei, correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária do exercício de 2021: 

Função Subfunção Programa Projeto/Atividade  Elemento de Despesa Fonte 

08 242 0094 3332 3.3.90.43.00 100 

Valor: ......................................R$ 8.000,00 

 

 Parágrafo único. Caso seja, por qualquer motivo rejeitada a proposta, a 
entidade beneficiária deverá devolver o valor já percebido à Administração Pública.  
 

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Morrinhos, 20 de setembro de 2021; 176º de Fundação e 138º de Emancipação. 

 

JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 
=Prefeito= 

 
 

ERNANI CAETANO DA SILVA 
=Secretário de Administração= 

Eneida Figueiredo Barbosa 
Gilserone Ferreira Olerante 
Karina Cavalcanti e Silva Romano 
Emerson Martins Cardoso 



 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
Poder Executivo 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS REFERENTE AO PROJETO DE LEI 3.166, DE 26 DE AGOSTO DE 
2021 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Morrinhos, 

 

 Cita a repercutida proposta: 
 

Art. 1º Fica ratificado o repasse financeiro de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), realizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
inscrito no CNPJ/ME 13.716.160/0001-83, à Associação 
Morrinhense de Proteção, Acolhimento e Integração Social – 
AMPARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME 
24.785.841/0001-10, declarada de utilidade pública através da Lei 
Municipal nº 3.207, de 18 de outubro de 2016.  

 O repasse financeiro foi feito de maneira emergencial no mês de julho de 
2021, considerando que a Câmara Municipal estava em recesso, e não havia como deixar 
de quitar a folha de pagamento dos servidores que prestam serviços para a AMPARES na 
Casa das Lolitas, sem que ocorresse um gravíssimo prejuízo as pessoas lá assistidas.  

 De qualquer modo, o Convênio foi firmado para posterior convalidação pela 
Câmara Municipal. O móvel do Convênio veio explicitado na Declaração da Presidente da 
AMPARES, parcialmente aqui reproduzido: 

(...) que a entidade para fazer face ao pagamento de Recursos 
Humanos, recorreu a Secretaria de Desenvolvimento Social através 
do Fundo Municipal de Assistência Social, solicitando auxílio 
emergencial imprescindível para o funcionamento da entidade, 
tendo em vista que não dispor (sic) a quantia suficiente em caixa 
para a obrigação de folha de pagamento, referentes aos meses de 
junho e julho. 

 Ainda consta o Ofício III/2021 da AMPARES, dirigida ao Controlador do 
Poder Executivo Municipal, encaminhando a prestação de contas do valor auferido pelo 
repasse aqui tratado, obtendo inclusive Certidão de Regularidade firmado pela 
controladoria interna, em 12 de agosto de 2021 (doc. junto). Fazemos de igual sorte juntar 
a referida prestação de contas para análise dos Edis.  

 Expressamos com toda essa conjuntura da lisura e imprescindibilidade da 
ação, que foi determinada em um cotejo emergencial.  De qualquer forma, imperiosa e 
definitiva a apreciação pelo Legislativo, que tem a opção de convalidar o ato administrativo 
ou rejeitá-lo, hipótese esta última que, em se consolidando, será determinante para que 
se estornem os recursos para os cofres públicos. Ainda assim, acreditamos na aprovação 
do tema, e esperamos a concordância com a proposta, considerando a questão 
humanitária que o tema inspira.  

 Em razão do exposto, considerando o artigo 62, III, da Lei Orgânica do 
Município de Morrinhos, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o Projeto 
de Lei nº 3.166, de 26 de agosto de 2021. 



 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
Poder Executivo 

 

Morrinhos, 26 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 138º de Emancipação. 
 

 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 

=Prefeito= 
 

Eneida Figueiredo Barbosa 
Gilserone Ferreira Olerante 
Karina Cavalcanti e Silva Romano 
Emerson Martins Cardoso 

 


