





PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº45/2015, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.


AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO TRADICIONALISTA LAÇADORES DE CAMPO NOVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


   O Excelentíssimo Sr. Antonio Sartori, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de repasse de recursos financeiros ao Centro Tradicionalista Laçadores de Campo Novo, para incentivar a realização do 13° Rodeio Crioulo, a ser realizado entre os dias 01, 02 e 03 de janeiro do corrente ano no Parque de Rodeios de Campo Novo.

Art. 2º - O repasse de que trata esta Lei será na ordem de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

§ 1° - Os recursos de que trata o caput deste artigo deverão ser obrigatoriamente depositados em conta específica da favorecida.

§ 2° – Os valores referidos no caput deste artigo serão destinados as despesas contraídas em virtude da organização e realização do evento.
 
Art. 3º - Abre crédito adicional suplementar para atender as despesas de que trata esta Lei, com recursos provenientes de dotação orçamentária do exercício financeiro de 2.015, com a seguinte classificação:
Órgão: 06 – Secretaria Municipal da Educação
Unidade: 05 – Despesas não consideradas na Educação
Atividade: 2.026 – Desenvolvimento Cultural
Elemento de Despesa
239 – 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 – Subvenções Sociais                          R$ 3.500,00
	‘	
§ 1º Para cobertura do crédito adicional suplementar ora aberto servirá de fonte os seguintes recursos:
Por redução:
Órgão: 01 – Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: 01 – Câmara Municipal 
Atividade: 2.001 – Manutenção das atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa
03 – 3.1.90.01.00.00.00.00.0001 – Aposentadoria reserva rem      R$ 2.500,00

Órgão: 04 – Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Unidade: 01 – Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 
Atividade: 2.017 – Com sua Nota Fiscal Todos Ganham
Elemento de Despesa
80 – 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 – Premiações Culturais           R$ 1.000,00
Art. 4º - O CTL – Centro Tradicionalista Laçadores de Campo Novo, deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos até o dia 03 de fevereiro de 2016.

§ 1º - A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao Executivo Municipal, em duas vias, nos prazos previstos, instruídas com os seguintes documentos:
a)	Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
b)	Demonstrativo da aplicação dos recursos com a movimentação bancária;
c)	Cópia fiel dos documentos suportes de despesa;
d)	Devolução de saldo se houver.

§ 2º - A Prestação de contas e demais documentos, que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo, RS, 18 de dezembro de 2015 




Antonio Sartori
Prefeito Municipal

























JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 045-2015




Senhores Membros da Câmara Municipal de Campo Novo,

1.	Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei em anexo, em duas páginas, que objetiva o repasse de recursos financeiros, cuja Ementa AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO TRADICIONALISTA LAÇADORES DE CAMPO NOVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 
2.	A presente matéria visa solicitar autorização legislativa para repasse de recursos financeiros CTL na ordem de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), como forma de auxiliar os custos de organização, manutenção e pagamento de parte das despesas com a realização da 13º Edição do Rodeio Crioulo.

3.	Importante destacar que o respectivo evento a cada ano que passa tem incentivado a promoção ao lazer, à cultura, interação social entre a população do Município e demais visitantes, verifica a necessidade de contribuir com este importante evento cultural. 

4.	Neste ano, o Rodeio será realizada entre os dias 01, 02 e 03 de janeiro e a Comissão Organizadora já espera um número recorde de público. 

5.	Assim, agradecemos o tradicional apoio dos Senhores Vereadores na apreciação da presente matéria, bem como solicitamos sua aprovação a fim de que possamos estar firmando o convênio com o CTL em tempo oportuno à realização do evento.

6.	Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências os protestos de elevado apreço.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

