
DECRETO Nº 3.877, DE 1º DE ABRIL DE 2013. 
 
 

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 2.286 de 28 
de março de 2013, especialmente em relação a FESTA DA 
UVA, autorizando a concessão de subvenção específica e dá 
outras providências.  
 

 
NICOLAU FINAMORE JÚNIOR, Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 98, VII e XIV, parágrafo primeiro da Lei 
Orgânica do Município; 
 
Considerando a autorização legislativa oriunda da Lei Municipal nº 
2.286 de 28 de março de 2013, especialmente em relação aos 
artigos 4° e 12; 
 
Considerando a necessidade de se fazer cumprir os princípios que 
norteiam a nova administração: legalidade, moralidade e 
supremacia do interesse público; 
 
Considerando a urgência da situação, onde a festa anual do 
Município de Louveira, denominada FESTA DA UVA, ocorre em 
maio e, portanto, a menos de 60 dias do presente Decreto; 
 
Considerando que a Lei que este Decreto regulamentará tem caráter 
fixo e estabelece regras gerais, impondo ao Chefe do Poder 
Executivo a normatização necessária oriunda da autorização 
legislativa, que acaba sendo um poder dever do Prefeito Municipal; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º - A prefeitura depositará o importe de R$ 1.750.000,00 (um 

milhão, setecentos e cinqüenta mil reais) para a entidade municipal, sem fins lucrativos, de 
caráter cultural, educacional, assistencial, esportivo sediada na cidade de Louveira, 5 (cinco) dias 
após o processos seletivo de escolha da mesma. 

 
§1° - A entidade beneficiada deverá abrir conta bancária específica, 

que servirá para utilização do numerário e para a efetivação da prestação de contas do dinheiro 
recebido. 

 
§2° - A prefeitura colocará a disposição da Festa da Uva, durante 

todo o período, independente de qual entidade estiver organizando, uma ambulância com equipe 
integral, além de, no interior do espaço público destinado à festa, um local de pronto atendimento 
médico de urgência. 
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§3° - A Guarda Municipal realizará a segurança externa do local do 

evento, assim como a Divisão de Trânsito realizará a fiscalização e organização do acesso à 
Festa. 

 
§4° - A Prefeitura Municipal, cederá a título precário a utilização da 

Área de Lazer do Trabalhador além do período de realização da Festa, pelo período de 15 
(quinze) dias antes e até 05 (cinco) dias após o evento. 

 
Art. 2º - Para fazer jus à subvenção do artigo anterior, será 

celebrado convênio com a entidade beneficiada, cabendo à mesma ainda, a organização, 
administração, gerência e a prestação de contas do evento para a Prefeitura Municipal de 
Louveira. 

 
 Parágrafo Único - O termo de convênio será público e afixado no 

pátio da Prefeitura Municipal de Louveira no local de costume, assim como será enviada cópia 
para a Câmara dos Vereadores. 

 
Art. 3º Os recursos acima citados, serão os oriundos da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, conforme art. 3° da Lei que regulamenta, com exceção da 
ambulância e equipe de saúde que será vinculada à Secretaria de Saúde Municipal e os guardas 
municipais, da respectiva Guarda Municipal de Louveira. 

 
Art. 4º As entidades beneficiadas, deverão atender aos seguintes 

requisitos: 
 
I – ter personalidade jurídica; 
II – possuir finalidade filantrópica e não ter fins lucrativos; 
III – funcionar regularmente há, pelo menos, dois anos; 
IV – destinar-se a uma ou mais finalidades constantes do art. 1° 

deste decreto; 
V – ter corpo diretivo idôneo; 
VI – não dispor de recursos próprios suficientes para manutenção e 

ampliação dos seus serviços; 
VII – estar regularmente habilitada a funcionar e em dia com suas 

obrigações perante a Prefeitura 
VIII – registro no Conselho Municipal de Assistência Social; 
IX – aprovação das entidades, dos Programas de Trabalho e de seus 

respectivos valores, pelos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, este último quando for o caso; 

X – celebração de convênio entre a Prefeitura e a entidade a ser 
subvencionada; 

XI – prestação de contas mensal. 
 
§ 1º - A prestação de contas de que trata o inciso XI, deverá ser 

entregue ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS mediante protocolo. 
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§ 2º - O FMAS deverá encaminhar à Secretaria de Finanças, em até 

05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para o pagamento da subvenção, certificado de 
regularidade da prestação de contas. 

 
§3° - Após cumpridas as exigências dos parágrafos 1° e 2° deste 

artigo, as contas deverão ser encaminhadas ao Secretário de Desenvolvimento Econômico. 
 
Art. 5º- As entidades que receberem subvenções  apresentarão, em 

até 60 (sessenta) dias após o evento, sua prestação de contas, juntando, os seguintes documentos: 
 
I – relatório de suas atividades inerentes a festividade, incluindo o 

balanço geral das contas do evento; 
II – As aquisições deverão ser sempre precedidas de cotação, com 

no mínimo três referências de preços, sendo que para os casos, onde houver dispensa ou 
inexigibilidade de licitação nos moldes da lei 8.666/93, dispensa-se tal requisito, devendo ser 
declarado tal situação pelo presidente da entidade; 

III – O relatório de resultado final, deverá comprovar que a 
subvenção total foi utilizada dentro de suas finalidades, sendo que em caso de sobra, deverá ser 
depositado e devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal de Louveira. 

IV – Extrato da conta bancária específica, com o respectivo termo 
de encerramento. 

 
§ 1° - As despesas serão comprovadas mediante documentos 

originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, notas fiscais e quaisquer outros 
comprovantes serem emitidos em nome da entidade prestadora do serviço, devidamente 
identificados com referência ao título e número do convênio. 

 
§ 2° - Os documentos referidos no parágrafo anterior serão 

mantidos em arquivos em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição 
dos órgãos de controle interno e externo da Prefeitura, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade prestadora do 
serviço, relativa ao exercício da concessão. 

 
§ 3° - Na hipótese da entidade prestadora de serviço utilizar 

serviços de contabilidade de terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas dependências 
da entidade prestadora do serviço, pelo prazo fixado no parágrafo anterior. 

 
§ 4° - Para os efeitos do inciso III e dos parágrafos 1º e 2º deste 

artigo, poderá o Prefeito Municipal determinar a realização de auditoria “in loco”, conforme 
determina o inciso II do art. 74 da Constituição Federal de 1988. 

 
Art. 6º – A partir da data do recebimento da prestação de contas 

final, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Louveira, com base nos 
documentos exigidos, conforme este decreto e com auxílio da Secretaria de Finanças e 
Economia, qual terá vistas dos documentos e emitirá pronunciamento técnico, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada, 
sendo 30 (trinta) dias para o pronunciamento da referida unidade técnica e 5 (cinco) dias para o 
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pronunciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, encerrando com 10 (dez) dias 
para a aceitação ou recusa das contas pelo ordenador de despesa. 

 
§ 1° - A prestação de contas será analisada e avaliada na unidade 

técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pelo responsável do programa da 
Prefeitura que emitirá parecer sob os seguintes aspectos: 

 
I – técnico – quanto à execução física e atendimento dos objetivos 

do convênio, podendo o setor competente valer-se de laudos de vistoria ou de informações 
obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do convênio; 

II – financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos 
do convênio. 

 
§ 2° - Aprovada a prestação de contas, o ordenador de despesa da 

Prefeitura deverá efetuar o devido registro da aprovação da prestação de contas e fará constar do 
processo, declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação e a 
encaminhará ao órgão de contabilidade da Prefeitura, o qual examinará, formalmente, a prestação 
de contas e, constatando a sua legalidade, efetuará o devido registro. 

 
§ 3° - Na hipótese da prestação de contas não ser aprovada e 

exauridas todas as providências cabíveis, o ordenador de despesas da Prefeitura encaminhará o 
respectivo processo ao órgão de contabilidade, para instauração de tomada de contas especial e 
demais medidas de sua competência sob pena de responsabilidade. 

 
§ 4° - O órgão de contabilidade da Prefeitura examinará, 

formalmente, a prestação de contas e, constatando irregularidades procederá a instauração da 
Tomada de Contas Especial, após as providências exigidas para a situação, efetuando os registros 
de sua competência. 

 
§ 5° - Após a providência aludida no parágrafo anterior, o 

respectivo processo de tomada de Contas especial será encaminhado ao órgão de controle interno 
da Prefeitura para os exames de auditoria previstos na legislação em vigor e providências 
subseqüentes. 

 
§ 6° - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo 

convencionado, a Prefeitura assinará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, 
ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, 
acrescido de juros e correção monetária, na forma da lei, comunicando o fato ao órgão de 
controle interno. 

 
§ 7° - Esgotado o prazo, referido no parágrafo anterior, e não 

cumpridas as exigências, ou ainda, se existirem evidências de irregularidades de que resultem em 
prejuízo para o erário municipal a Prefeitura adotará as providências previstas no § 3° deste 
artigo. 
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§ 8° - Aplicam-se às disposições dos §§ 4°, 5° e 6° deste artigo aos 

casos em que a entidade prestadora do serviço não comprove a aplicação da contrapartida 
estabelecida no convênio, bem como dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro. 

 
§ 9° - Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e 

exauridas todas as providências cabíveis, o ordenador de despesas da Prefeitura encaminhará o 
respectivo processo a Secretaria de Negócios Jurídicos, que providenciará a responsabilização 
nos termos da Lei Federal vigente. 

 
Art. 7º Para as finalidades deste decreto, assim como 

expressamente autorizado pela Lei Municipal nº 2.286/13 poderá  ser dispensada a licitação, 
devendo para a escolha da entidade beneficiada, que esta seja da cidade de Louveira e que sua 
escolha ocorra através de processo seletivo entre as entidades  públicas e privadas, sem fins 
lucrativos, com sede no município.  

 
§ 1° - No processo seletivo, deverá constar projeto de atividades 

mínimas, com os requisitos mínimos para  a festividade, como shows, local para barracas, local 
para agricultores, local apropriado para  setores da prefeitura, local específico para brinquedos e 
espaço para sugestão dos populares. 

 
§ 2° - Deverá ser analisada a proposta e os projetos de cada 

entidade, sendo escolhida a que apresentar melhor projeto e com menor custo possível, 
observando-se um padrão mínimo que será noticiado todo ano até 20 de setembro do ano 
anterior, sendo que as propostas e projetos, deverão ser entregues  na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico em até 60 (sessenta) dias, sendo que em sessão pública a ser 
realizada nos 15 (quinze) dias subsequentes, será escolhida a proposta, motivando o resultado. 

 
§ 3° - No projeto e proposta deverá existir especificado quantidade 

de pessoas que irão trabalhar, se serão voluntárias ou remuneradas,  projeção dos respectivos 
encargos e custos, além de indicação dos shows e apresentação do layout do local. 

 
§ 4° - O processo seletivo, no ano de 2013, e apenas neste, será 

realizado de forma sumária, com notificação e convite para as entidades existentes no município, 
para que manifestem interesse. 

 
§ 5° - Ocorrendo a manifestação de interesse, existindo mais que 

duas entidades interessadas, será realizado sorteio, podendo a festividade ser organizada em 
conjunto por duas entidades, o aludido sorteio será de forma simples, no qual se colocará em 
uma urna o nome das entidades e o prefeito retirará o nome da entidade. 

 
§ 6° - Se apenas duas entidades se manifestarem, ambas poderão  

acordar sobre qual realizará a festividade ou então, poderá ambas organizar  o evento, sempre 
cumprindo com as regras e requisitos. 

 
§ 7° - Qualquer entidade que se manifestar quanto ao interesse e 

não possuir os requisitos estabelecidos em lei e neste decreto, sofrerá como sanção a suspensão 
da subvenção que possuir como direito para os meses de maio a dezembro do exercício corrente. 
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§ 8° - Se as propostas e projetos forem iguais ou muito 

semelhantes, poderá ser utilizado o sistema previsto nos §§ 5° e 6º deste artigo. 
 
Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

encaminhando-se cópias aos interessados. 
 

 
Louveira, 1º de abril de 2013. 
 

 
NICOLAU FINAMORE JÚNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 
 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 1º de 
abril de 2013. 

 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 


