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Carazinho, 21 de junho de 2012.

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 062/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 062/12,

desta data, o qual Autoriza a Concessão de Auxilio Financeiro e abertura de Crédito

Suplementar no orçamento de 2012 da FUNDESCAR, para apreciação sob Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei propondo auxílio financeiro ao Juventus

Futebol Clube, destinado a custear despesas com a aquisição de material esportivo.

Conforme preceitua o ~ 10°, Art. 73 da Lei n.o 9.504/97, a distribuição gratuita de

bens, valores ou beneficios 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 exerci cio anterior, caso este em que a

entidade se enquadra, já que em 2011 a mesma recebeu R$ 3.000,00 por intermédio da Lei

Municipal n.° 7.407/11. Salientamos que a entidade atende todos os requisitos estabelecidos

na LDO 2012.

Igualmente se faz necessária abertura de Crédito Suplementar no orçamento

vigente da Fundescar objetivando dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela

Fundação, em especial a concessão de auxilias a entidades esportivas.

Atenciosamente,

DDV
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PROJETO DE LEI N.o 062, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

Autoriza a Concessão de Auxilio Financeiro e
abertura de Crédito Suplementar no orçamento
de 2012 da FUNDESCAR.

Art. 1° Autoriza a FUNDESCAR a conceder auxílio financeiro ao Juventus
Futebol Clube, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a custear despesas com a
aquisição de material esportivo, conforme plano de aplicação e formalização de convênio.

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

Art. 2° Autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento vigente da
FUNDESCAR na importância de R$ 9.750,00 (Nove mil, setecentos e cinqüenta reais) sob a
seguinte classificação econômica e programática:

17 - FUNDESCAR
1703 - Departamento Esportivo

12 - Auxilios a Entidades e Eventos
3455/3.3.5.0.41.00.00.00 - Contribuições R$ 9.750,00

Art. 3° Para cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo anterior,
será usado como recurso as seguintes reduções orçamentárias:

17 - FUNDESCAR
1703 - Departamento Esportivo

12 - Auxílios A Entidades E Eventos
3494/3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - PF R$
3499/3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo R$

8004 - Manutenção Do Setor Esportivo
3469/3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros-PJ R$
3495/3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado R$

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

500,00
500,00

1.650,00
7.100,00

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012.

DDV
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