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 PROJETO DE LEI Nº 023/2018  DE 18 DE JULHO DE 2018 

 
 

 

Autoriza o Poder Executivo a formalizar Termo de 

Fomento para repasse de recursos à Associação 

Defensora dos Animais São Francisco de Assis. 

 
  

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar Termo de Fomento 

com a entidade Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis, no valor de R$ 

7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

 

Art. 2.º - O repasse de que trata o Art. 1.º está fundamentado no inciso II do 

Art. 3.º e Art. 31 da Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014, ficando o Poder Executivo 

autorizado a dispensar a abertura de Edital de Chamamento Público. 

 

Art. 3.º - Este auxílio repassado às entidades também atende as disposições 

contidas na Lei Municipal nº 1.113 de 14 de maio de 1997. 

 

Art. 4.º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das seguintes dotações:  

 

 

08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente  

08.01 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente  

0103 – Contribuições à Associações Municipais  

335041.00 – Contribuições  

Fonte - 0001 

 

 

Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
 

                        Justificativa: 

 

  Senhores Vereadores, 

  

No caso em tela a entidade está buscando uma parceria com o Poder Público no 

sentido de viabilizar suas atividades, que são suma importância para a proteção e tutela dos 

animais abandonados de Faxinal do Soturno. 

A Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis é uma entidade 

que presta um relevante serviço na comunidade com amparo, proteção e cuidado aos animais 

no nosso município. 
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É inquestionável a importância desta parceria, pois se não fosse a existência 

desta entidade, o município teria que arcar com montagem e manutenção de um canil, que 

certamente custaria muito mais do que o valor deste repasse. 

Ainda, é sabido que a atividade da Associação é exercida com muito carinho e 

dedicação, sem auferir nenhuma vantagem pessoal. 

Para atendimento à legislação vigente quanto às parcerias público/privadas, 

destacamos que a Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014, denominada lei das parcerias assim 

dispõe em seu Art. 3.º, Inciso II e em seu Art. 31:  

Art. 3
o
 Não se aplicam às exigências desta Lei: 

II - às transferências voluntárias regidas por lei específica, naquilo em 

que houver disposição expressa em contrário; 

 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese 

de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade 

civil, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou 

quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 

específica. 

 

Diante do exposto, contamos com a colaboração dos nobres Edis para a análise 

e aprovação do presente projeto. 
 

                         
 

                                                 Atenciosamente, 

 

 
 

                                      Clovis Alberto Montagner 

                                      Prefeito Municipal 


