
 

PROJETO DE LEI Nº 024 DE 02 DE MAIO DE 2016 
 

Autoriza o Executivo a firmar convênio e conceder 

CONTRIBUIÇÃO com o Coral Santa Cecília de 

Faxinal do Soturno e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com Coral 

Santa Cecília de Faxinal do Soturno, com a finalidade de concretizar parceria objetivando a 

divulgação, manutenção e/ou pagamento de despesas para o Coral. 

Parágrafo Único – O Convênio a ser firmado observará a Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações. 

Art. 2º - Para a efetivação da parceria fica a Prefeitura Municipal autorizada a 

conceder Contribuição no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais), em duas parcelas, uma 

prevista para o mês de Maio/2016 e a outra no mês de Setembro/2016, ao Coral. 
 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotação própria consignada no orçamento vigente: 

09 – Secretaria de Indústria, Comércio, Planejamento e Habitação. 

28845 – Transferências 

  097000 – Contribuições à Entidades Culturais. 

  Art. 4º - A Entidade beneficiada deverá prestar contar do recurso recebido, em 

60 dias, da data do repasse. 

  §1º - 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 30 (trinta) 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 devolução do valor recebido. 

 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Justificativa: 
 

                     Senhores Vereadores. 
 

Este Projeto versa sobre contribuição financeira a Entidade a Sociedade 

Cultural e Artística Santa Cecília – Coral Santa Cecília – uma entidade que há mais de 80 

anos desenvolve atividades culturais ligadas à música no nosso município. 

A entidade mencionada, tendo em vista o trabalho cultural que presta na 

comunidade e como representante do Município, é merecedora deste auxílio para a 

manutenção de suas atividades. 

 

Neste sentido, Vossa compreensão e apoio. 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


