
 

PROJETO DE LEI Nº 013 DE 09 DE MARÇO DE 2016 
 

 

 

Autoriza o Executivo a conceder repasse de recursos 

financeiros, constituído de Contribuição à 

“Associação defensora dos Animais São Francisco 

de Assis” e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder repasse dos recursos 

financeiros, constituído de contribuição à “Associação defensora dos Animais São Francisco 

de Assis”, inscrita no CNPJ n° 06.067.137/0001-40, nesta cidade, conforme norma 

estabelecida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 
 

Art. 2º - A contribuição elencada no Art. 1°, já se encontra aprovada no 

Orçamento para o Exercício de 2016, Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 

0103 – Contribuições à Associações Municipais; 33504100 - Contribuições, no valor de 

R$700,00 (setecentos reais) mensais, pelo período de março a dezembro de 2016. 

 
 

Art. 3º - O repasse em forma de contribuição destina-se, exclusivamente ao 

custeio de alimentação, medicamentos, castração, atendimentos veterinários e demais 

eventuais problemas que venham a surgir. 

 

Art. 4° - A Entidade beneficiada deverá prestar contas do recurso recebido, em 

90 (noventa) dias. 

 

§1° - Por ocasião da prestação de contas, a entidade deverá apresentar os 

comprovantes de gastos efetuados, anexando os comprovantes referentes ao valor do Repasse. 

 

§2° - Decorrido 90 (noventa) dias da data limite estipulada para a entrega da 

prestação de contas e cumprimento das demais obrigações de responsabilidade da entidade 

convenente, esta será notificada para no prazo de 10 (dez) dias cumprir com o disposto nesta 

lei, sob pena de cancelamento do Convênio Firmado. 

 

 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

   

 

Justificativa: 
 

                      

Senhores Vereadores. 
 

Apresenta-se projeto versando sobre o repasse de recursos pelo período mensal 

de março a dezembro de 2016, para “Associação defensora dos Animais São Francisco de 



 

Assis”, destinada ao custeio de alimentação, medicamentos, castração, atendimento 

veterinários e demais eventuais problemas que venham a surgir. 
 

                       Por isso solicitamos a análise e aprovação deste projeto. 

 

Atenciosamente. 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 

 


