
 

 

 

PROJETO DE LEI N.º 50 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015 
 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de recur-

sos financeiros, constituído de Contribuição à “Associa-

ção Comercial, Industrial e Serviços – ACIS” e dá ou-

tras providências. 

 
 

 

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

ros, constituído de contribuição à Associação Comercial, Industrial e de Serviços – ACIS, inscrita 

no CNPJ sob n° 87.676.391/0001-47, estabelecida na Rua Angelo Bozzetto, 997, nesta cidade, con-

forme convênio n° 04/2013, celebrado na forma estabelecida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações.  

 

Art. 2º - Servirá de cobertura das despesas decorrentes desta Lei, a arrecadação 

através de transferência de recursos oriundos do Banco do Brasil – R$1.500,00 (um mil e qui-

nhentos reais), do Banrisul – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e da Caixa Econômica Federal – 

R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

 

    Art. 3° - A Entidade beneficiada deverá prestar contas 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.  

                      § 2º Decorridos 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 cancela-

mento do Convênio firmado .  

 

 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

  Justificativa:  

 

  Senhores Vereadores. 

 
 

   Este Projeto versa sobre o repasse de Contribuição, para a Associação Comercial  

Industrial e Serviços de Faxinal do Soturno (ACIS), no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e qui-

nhentos reais). Para cumprimento dos preceitos legais, solicitamos a inclusão deste projeto, de-

vido a liberação de recurso (patrocínio), para o Evento Expofax/ Expocolônia, realizado em 

maio de 2015, oriundo do Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Econômica Federal, os quais vie-

ram em nome da Prefeitura Municipal. Destaco ainda que os valores foram disponibilizados so-

mente agora, passados 4 meses da realização da Feira. Solicitamos portanto, autorização para 

repassá-lo a ACIS. Conforme convênio de parceria, este valor pertence a ACIS e, só pode ser 

enviado, através da Prefeitura Municipal. Deste modo, solicito sua apreciação e aprovação do 

referido Projeto de Lei. 

 

  

                                                                                                                             Atenciosamente, 

 

 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


