
LEI MUNICIPAL Nº 2402, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
DE MOTIVAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO DE QUE DISPÕE,  AUTORIZA
CUSTEIO DE DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, RS, no uso

das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que

sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - São declarados de interesse público para fins de motivação e

integração os seguintes eventos: 

a) Dia do Servidor Público; 

b) Dia das Crianças; 

c) Dias das Mães e dos Pais; 

d) Dia Internacional das Mulheres; 

e) Dia do Trabalhador; 

f) Dia dos Idosos;

g) Dia do colono e motorista

h) Natal;

i) Pascoa.

Art.  2º  -  São reconhecidas como de finalidade pública e fica o Poder

autorizado a custear despesas com os eventos referidos no art. 1º, inclusive pequenos

encontros,  com  almoços  ou  jantas,  com  brindes  ou  mimos  de  lembranças  e

motivações,  a  serem  definidos  pelas  respectivas  secretarias  organizadoras  dos

eventos. 



EMENDA:

Art. 2º – Fica reconhecida como de finalidade pública fica os Poderes

autorizados a custear despesas como os eventos referidos no art. 1º inclusive

pequenos  encontros  como  almoços  e  jantas,  com  brindes  ou  mimos  de

lembranças  e  motivação  a  serem  definidas  pelas  respectivas  secretarias  ou

Câmara de Vereadores organizadora do evento.

Parágrafo Único:  Fica declarado como evento de interesse público da

Câmara Municipal apenas o dia do servidor público.

Art.  3º  -  Os valores a serem despedidos anualmente em cada evento

serão definidos por Decreto do Poder Executivo, de acordo com as disponibilidades

financeiras e orçamentárias. 

EMENDA:

Art.  3º  –  Os  valores  a  serem  despendidos  anualmente  em  cada

evento  serão  definidos  por  Decreto  do  Poder  Executivo  e  ato  do  Poder

Legislativo, de acordo com as disponibilidades financeiras e orçamentárias.

Art. 4º - Fica o Poder Executiva autorizado a incluir meta no Plano Pluri

Anual dos exercícios seguintes, bem como abrir ações, atividades em cada Secretaria,

com créditos adicionais especiais,  pelo montante necessário a custear as despesas

definidas em Decreto para este exercício de 2021, mediante utilização de recursos de

estimativa de excesso de arrecadação no recurso livre. 

EMENDA:

Art. 4º – Fica o Podere Executivo autorizado a inserir metas no Plano

Pluri Anual dos exercícios seguintes, bem como abrir ações no Poder Legislativo

com redução Orçamentária.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor



na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo RS, aos sete dias do

mês de outubro de 2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração


