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 PROJETO DE LEI Nº 018/2017  DE 20 DE JUNHO DE 2017 

 
 

 

Autoriza o Poder Executivo a formalizar Termo de 

Fomento para repasse de recursos às Entidades do 

município relacionadas. 

 
  

 

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

com as entidades relacionadas e repassar recursos no montante de R$27.200,00 (vinte e sete 

mil e duzentos reais).  

 

I – Sociedade Cultural e Artística Santa Cecília............................R$14.000,00 

(quatorze mil reais). 

 

II – Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande...........RS 6.000,00 

(seis mil reais). 

 

III – Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis...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:  

 

09 – Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Planejamento e Habitação 

09.01 - Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Planejamento e Habitação  

0027 - Contribuição à Entidades Culturais –  

335041.00 – Contribuições –  

Fonte - 0001. 

 

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. 
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                        Justificativa: 

 

  Nobres Edis. 

  

No caso em tela as entidades estão buscando uma parceria com o Poder Público 

no sentido de viabilizar suas atividades, que são suma importância para o seu 

desenvolvimento e para a consecução de objetivos culturais (Sociedade Cultural e Artística 

Santa Cecília - Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande) e dos objetivos de 

cuidados e proteção aos animais (Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis). 

 

A Sociedade Cultural e Artística Santa Cecília - Coral Santa Cecília é uma 

entidade que nasceu da iniciativa dos primeiros imigrantes, de origem italiana, do município 

de Faxinal do Soturno. O amor à arte e à cultura, e o espírito religioso, davam forças a esses 

imigrantes para manterem suas tradições, mesmo com dificuldades. 

As atividades do Coral Santa Cecília estão baseadas num projeto que objetiva a 

divulgação da música coral, além de manter e perpetuar a manifestação cultural musical da 

região da Quarta Colônia. 

Com 84 anos, completados no ano de 2016, somente em 1991, o Coral foi 

legalizado passando a chamar-se Sociedade Cultural e Artística Santa Cecília. A entidade foi 

reconhecida pelo município como entidade de utilidade pública, através da Lei nº 946 de 

07/07/1993. Está filiada à Federação de Coros do Rio Grande do Sul. O Coral faz parte do 

calendário Cultural do Estado. 

Semanalmente o Coral se reúne das 19 às 21 horas, normalmente as quartas-

feiras, sob a regência de um regente, para ensaio e preparo do repertório das apresentações. 

Justifica-se este auxílio pela necessidade de manutenção da entidade que há 84 

(oitenta e quatro) anos desenvolve projetos visando a disseminação e preservação da cultura 

musical e da música coral. 

 

O Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande – CTG Coração 

do Rio Grande é a entidade de nosso município que manifesta a cultura nativista desde a 

década de 1960. 

A entidade sempre manteve, na sua invernada artística, grupos de dança 

nativista, com grande repercussão e representatividade para o município, envolvendo mais de 

30 crianças e jovens. 

Da mesma forma justifica-se este auxílio para manter esta atividade cultural, 

que o CTG cultua a mais de 50 anos. 
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Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis é uma entidade 

que presta um relevante serviço na comunidade com o amparo, proteção e cuidados dos 

animais no nosso município. 

Alguém pode questionar sobre a necessidade desta parceria e então 

justificamos a importância, pois se a entidade não existisse, o município teria que arcar com o 

investimento de montagem e manutenção de um canil, que certamente custaria muito mais do 

que o valor deste repasse. 

Igualmente justifica-se, pois, este auxílio para manter esta atividade que é 

desenvolvida com muito carinho e dedicação aos animais, sem auferir nenhuma outra 

vantagem. 

Para atendimento à legislação vigente quanto as parcerias público/privada, 

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, julgamos de suma importância a análise criteriosa e a 

aprovação do presente projeto. 
 

                         
 

                                                 Atenciosamente. 

 

 
 

                                      Clovis Alberto Montagner 

                                      Prefeito Municipal 


