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Mensagem n.º 093 

 

   

  Senhor Presidente: 

 

 

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera artigo da Lei nº 3.299, de 15 de agosto 

de 2017, que autoriza a concessão de patrocínio ao Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz e 

dá outras providências.”. 

  A presente alteração legislativa tem o objetivo de tornar mais adequada e razoável a 

previsão do art. 7º da Lei nº 3.299/2017, que autorizou a concessão de patrocínio ao Grupo de 

Danças Folclóricas Alemãs de Feliz para organização e realização do 4º Encontro de Cervejarias 

Artesanais, que ocorreu nos dias 15 a 19 de novembro de 2017, no Parque Municipal de Feliz. 

  Isso porque, verificou-se que a previsão de devolução do valor total repassado a 

título de patrocínio é desproporcional ao fato do atraso na apresentação da prestação de contas, 

tendo em consideração que o valor do aporte financeiro foi efetivamente empregado no objeto 

pactuado. 

  Assim, o que se pretende é alterar a redação para que, caso a prestação de contas 

não seja apresentada no prazo estipulado, o valor total repassado seja lançado em dívida 

ativa, porém ficará suspensa a exigibilidade da dívida até o final do exercício financeiro em que 

deveria ter sido protocolada. 

  Contudo, caso a prestação de contas não seja protocolada até o final do exercício 

financeiro, o valor deverá ser devolvido, tornando mais justa a redação do artigo 7º da referida Lei. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 Feliz, 31 de agosto de 2018. 

   
 
  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 

 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 097/ 2018.  

 

Altera artigo da Lei nº 3.299, de 15 de 
agosto de 2017, que autoriza a concessão 
de patrocínio ao Grupo de Danças 
Folclóricas Alemãs 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 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o art. 7º da Lei Municipal nº 3.299, de 15 de agosto de 2017, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 7º Em caso de não atendimento do prazo estipulado no caput do artigo anterior, o valor 
total repassado do patrocínio será lançado em dívida ativa, sendo que a apresentação da prestação 
de contas, dentro do exercício financeiro em que deveria ter sido cumprida a obrigação 
referida, suspende a exigibilidade da dívida lançada,  até o encerramento de sua avaliação. 

  
 Parágrafo único. Caso a prestação de contas não seja protocolada até o final do exercício 

financeiro em que deveria ter sido cumprida a referida obrigação, o valor deverá 
ser devolvido, sendo passível de cobrança, nos termos do Código Tributário Municipal." 

“ (NR) 
 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2018. 
 
 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 31.08.2018 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 


