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LEI MUNICIPAL N° 751/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a concessão de transferência a entidade da 

sociedade civil para aprimoramento da qualidade do café 

produzido no município de Seabra/BA, no exercício de 2021 e 

dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

lhe são conferidas por Lei, com base no art. 20, XXVIII; art. 21 VIII; art. 96, I, alínea “z.h”, da 

Lei Orgânica Municipal, assim como art. 31, caput, I e II da Lei Federal nº 13.109, 31 de Julho 

de 2014, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, para o exercício de 2021, 

transferência financeira, em parcela única, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à entidade 

ALIANÇA DOS CAFEICULTORES DA CHAPADA DIAMANTINA, inscrita sob CNPJ nº 

38. 479.869/0001-33, nos termos do Plano de Ação (ANEXO I). 

Parágrafo Único -  A transferência financeira aplicada com base no Cronograma financeiro 

previsto no Plano de Ação (ANEXO I) destina-se à realização de um Painel Sensorial de experts 

para degustação da bebida extraída da produção do café deste município, com vistas a 

estabelecer uma associação das características sensoriais do café e a localidade geográfica a 

qual foi produzido. 

 

Art. 2º - O repasse de que trata o art. 1o desta Lei será efetivado na forma de subvenção social 

destinada às despesas de custeio de colheita, pós colheita, acondicionamento e deslocamento 

dos grãos para realização do Painel Sensorial. 

Art. 3º - O repasse relativo de que trata o art. 1º desta Lei, ficam condicionados: 

I - A existência de recursos orçamentários e financeiros; 

II - A aprovação do plano de trabalho; 

III - a celebração de Termo de Fomento. 

 

Art. 4º - A transferência de que trata o § 1ºdesta Lei deverá atender as normas públicas 
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relacionadas à prestação de contas previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, quais sejam:  

 

I - Prestação de contas da subvenção recebida;  

II - Comprovação da realização do objeto proposto no Plano de Ação (ANEXO I) e seu 

regular funcionamento. 

 

Art. 5º – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias já previstas em Lei Orçamentário Anual Municipal.   

 

Art. 5º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de novembro de 2021. 

 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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