
PROJETO DE LEI Nº76 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a
repassar valores para a Associação

Bombeiros Voluntários de Faxinal do
Soturno – RS.

Art.  1º  - Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  repassar  à

Associação Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno, inscrita no CNPJ sob o nº

193.107.98/0001-04, estabelecida à Rua Gaspar Martins,  nesta cidade  a importância de

1.000,00 (Hum mil reais).

Art. 2º -  O valor repassado será utilizado pela Associação Bombeiros

Voluntários  Faxinal  do  Soturno  para  custear  despesas  advindas  da  manutenção  de

equipamentos e materiais já existentes na Associação, bem como para a aquisição de

outros necessários para o pleno funcionamento dos serviços.

Art.3º  -  Servirá  de  cobertura  para  a  despesa  criada  por  esta  Lei  a

seguintes rubrica orçamentaria:

SECRETARIA  DA  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  E  TURISMO,

PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

09

0097 - Contribuição a Entidades Culturais e outras

335041 - Contribuições

Art.4º  -   A Associação Bombeiros  Voluntários  de Faxinal  do Soturno

obriga-se a,  no prazo de no máximo 90 (noventa)  dias  após  a  disponibilização dos

valores, prestar contas à Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno – RS.

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

Justificativa

Senhores Vereadores



Na oportunidade  em que  lhes  cumprimento,  encaminho  para  Vossa  

Apreciação este Projeto de Lei que visa fazer a doação do valor de R$ 1.000,00 (Hum

mil  reais)  para  a  Associação  Bombeiros  Voluntários  de  Faxinal  do  Soturno,  o  qual

objetiva  custear  despesas  apresentadas  pela  referida  Associação,  à  Administração

Municipal,  as quais são imprescindíveis para o bom andamento e funcionamento da

entidade. Entendemos que o valor solicitado é possível de ser repassado e fazendo esta

doação estaremos contribuindo com a manutenção de um serviço que, voluntariamente é

realizado em nosso município e que beneficia boa parcela da comunidade, haja visto o

importante papel desempenhado pelos Bombeiros Voluntários em situações de risco e

extrema necessidade. Deste modo, encaminho este Projeto de Lei para vossa apreciação

e aprovação.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago

Prefeito Municipal


