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 Senhor Presidente: 

 

  Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento e 

conceder subvenção social à Fundação Cultural de Feliz e dá outras providências.” 

O presente projeto de lei tem por finalidade conceder subvenção social à Fundação 

Cultural de Feliz, no valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), de acordo com o 

estabelecido na Proposta de Subvenção Social, a ser aplicado na manutenção de suas atividades, 

objetivando o desenvolvimento cultural da sociedade, promovendo atividades como aulas de canto, 

teatro e aulas de instrumentos musicais, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018. 

A Fundação Cultural de Feliz é uma entidade privada que, desde sua criação, em 

1994, trabalha com o objetivo de resgatar, preservar e promover a cultura do povo felizense e 

estabelecer intercâmbio com outras culturas, tendo iniciado com atividades do canto coral e de 

ensino da língua alemã. Além disso, busca promover o aprendizado da arte do canto, de 

instrumentos musicais e das artes cênicas. 

Atualmente, a Fundação Cultural tem papel primordial na comunidade, por ser uma 

entidade que proporciona atividades artísticas e culturais, tão importantes ao desenvolvimento 

intelectual da população. 

A proposta compreende ações como aulas de canto coral adulto e jovem, aulas de 

instrumentos musicais como violão, flauta doce, piano, teclado, violino e violoncelo, aulas de teatro 

e, ainda, prestação de serviços contábeis e aluguel de espaço para desenvolver as atividades e 

servir de sede da entidade. 

  Deste modo, as atividades desenvolvidas pela Fundação Cultural possuem extrema 

relevância para o Município, o qual tem a intenção de incentivar o desenvolvimento intelectual e 

cultural de crianças e jovens, proporcionando uma atividade saudável fora do ambiente escolar, 

oportunizando o desenvolvimento de identidade cultural. 

  

   

Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta  
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Por outro lado, também mostra-se importante a ocupação do tempo livre das 

pessoas da terceira idade, através do canto coral, para se manterem ativas na sociedade.  

Outrossim, as atividades intelectuais e culturais como a arte do canto, de 

instrumentos musicais e artes cênicas, proporcionam bem-estar a todas as faixas etárias envolvidas 

nas atividades, como jovens, adultos e idosos. 

Por fim, menciona-se que, a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações trazidas pela 

Lei nº 13.204/2015 se aplicam às subvenções sociais previstas no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei 

nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000. Sendo assim, é compatível com a subvenção social a celebração de termo de 

parceria com a entidade, na modalidade Termo de Fomento, a fim de atender à Lei Federal citada. 

  Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e 

consideração. 

  Feliz, 13 de dezembro de 2017. 

 
 
 

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI 169 / 2017. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Termo de Fomento e conceder subvenção 
social à Fundação Cultural de Feliz e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento para 
concessão de subvenção social à Fundação Cultural de Feliz, inscrita no CNPJ nº 00.211.376/0001-
45. 

Art. 2.º O valor total da subvenção social será de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), 
de acordo com o estabelecido na Proposta de Subvenção Social e deverá ser aplicado na 
manutenção de suas atividades, objetivando o desenvolvimento cultural da sociedade, promovendo 
atividades como aulas de canto, teatro e aulas de instrumentos musicais. 

 Art. 3.º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 

 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
06.07 – SMEC – Desporto, Lazer e Cultura 
06.07.13 - Cultura 
06.07.13.392 – Difusão Cultural 
06.07.13.392.0007 – CULTURA NA CIDADE 
06.07.13.392.0007.0014 - Apoio a Entidades Culturais 
2666 - 3.3.50.43.01.00 (2791) -  Subvenções Sociais 

           Fonte: 1 - Livre   

 Art. 4.º O Termo de Fomento de que trata o artigo primeiro terá vigência a partir do dia 02 de 
janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2018. 

 Art. 5.º A prestação de contas deverá ser apresentada 30 dias após o término do período de 
vigência do Termo de Fomento, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura como 
Secretaria Ordenadora da Despesa, que encaminhará aos demais responsáveis pelas análises. 

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

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em _____ de dezembro de 2017.  

 
Albano José Kunrath. 
 

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 13.12.2017 
  
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 


