
Prefeiturn Municipal
de Carazinho

Of. n.o 093/12 - GPC

o Carazinho que não pára

Carazinho, 08 de maio de 2012.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 048/12

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 048/12,

desta data, o qual Autoriza a concessão de auxilio financeiro ao Moto Grupo Papaxão, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei propondo a concessão de auxilio

financeiro ao Moto Grupo Papaxão, atendendo solicitação da entidade, que necessita de auxílio

financeiro para custear despesas com a organização e divulgação do 11° Encontro Sul

Americano em Duas Rodas.

Cabe ressaltar que conforme S 10°, Art. 73 da Lei n.o 9.504/97, a distribuição

gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, em periodo eleitoral,

só pode ser efetivada em casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas

sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso este em

que o Moto Grupo Papaxão se enquadra, já que em 2011 a entidade recebeu R$ 10.000,00 por

intermédio da Lei Municipal n.o7.279, para organização do encontro.

Salientamos ainda que a entidade atende todos os requisitos estabelecidos na

LDO 2012.

Atenciosamente,

ODV



PROJETO DE LEI N.o 048, DE 08 DE MAIO DE 2012.

Autoriza a concessão de auxilio financeiro
ao Moto Grupo Papaxão.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a conceder auxilio financeiro ao Moto Grupo
Papaxão, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados a custear despesas com a
organização e divulgação do 11° Encontro Sul Americano em Duas Rodas, conforme plano
de aplicação e formalização de convênio.

Parágrafo Único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a
fiscalização do Controle Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a
liberação total do respectivo auxílio.

Art. 2° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artigo anterior,
a redução de saldo da seguinte dotação:

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNiCípIO
13.01 - Encargos Comuns a Órgãos Diversos

13.01.28.845.0584.0003 - Concessão Aux. Financeiros a Entidades
720/3.3.3.5.0.41.00.00.00 - Contribuições .R$

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

10.000,00

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2012.

O MAGALHÃES
refeito

DDV
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