
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: secretaria@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

LEI Nº 4.327/2017.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  A
CELEBRAR  CONVÊNIO  COM  A  ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SEBERI - RS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
em especial pelo inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº
1.005, de 24 de maio de 1990;

 FAÇO saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar Convênio
com a Associação Comercial e Industrial de Seberi - ACISEB, objetivando auxiliar
financeiramente a referida Entidade na conjunção de esforços com a finalidade
excepcional de custear atividades alusivas ao Natal/2017. 
 

Art. 2º - Para atendimento dos objetivos do Convênio de que trata o artigo
1º, o Município repassará à ACISEB o valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) até o mês de janeiro de 2018. 

 Art. 3º - A título de contrapartida, pelo recurso recebido, a Entidade
conveniada deverá realizar um evento com decoração, estrutura de sonorização,
divulgação, segurança e atrações musicais para atingir o propósito de interação
cultural  à  população  do  Município  de  Seberi,  conforme  Convênio  que  será
celebrado.

Art.  4º  - A  entidade  deverá  prestar  contas  dos  recursos  recebidos  na
formada legislação vigente.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  de
dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 16 DE AGOSTO DE 2017

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
PROJETO DE LEI Nº 115/2017

 

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

                                       Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente
Vossas Senhorias, oportunidade em que encaminhamos a essa Egrégia Câmara
para análise, apreciação e votação, o Projeto de lei em epígrafe, através do qual
solicitamos  autorização  Legislativa  para  celebrar  convênio  com  a  Associação
Comercial e Industrial de Seberi entre outras providências.

O presente Projeto de Lei tem o intuito de manter uma política
de atuação ligada às necessidades e anseios da nossa população, e dentre eles o
incentivo  ao  comércio  local,  a  promoção  de  lazer  e  aproximação  entre  os
munícipes do interior e da cidade. Para tanto, o município pretende realizar uma
especial programação com diferenciada ornamentação natalina.

Salientamos  que  estas  necessidades  definem  nossos
investimentos,  e  as  festividades  e  ornamentações  do  município  no  período
natalino,  que  ocorrerão  nos  meses  de  novembro/2017  à  janeiro/2018  são
considerados relevantes pela administração.

Nesta  oportunidade,  para  que  possamos  realizar  estas
festividades,  necessário  se  faz  a  realização  de  repasse  de  até  R$  70.000,00
(setenta mil reais), visando auxiliar a ACISEB no custeio das despesas com os
eventos e ornamentações natalinas.

O  pedido  formulado  encontra  amparo  legal  na  legislação
vigente.

Diante do exposto, contamos com a proverbial  atenção dos
Nobres  Edis,  ocasião  em que renovamos  nossos  protestos  de  consideração  e
respeitoso apreço, solicitamos a aprovação unânime e em regime de urgência da
presente Projeto e Lei. 
 

Atenciosamente

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL


	Atenciosamente

