
 
 

 
 

 

 

PROJETO DE LEI N° 07.17, de 11 de abril de 2017. 

 
Autoriza a Câmara Municipal a conceder 
patrocínio sob a forma de apoio cultural à 
Associação Novaboavistense de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências. 

 
 Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Nova Boa Vista autorizada a patrocinar, na 
importância de até R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) para a Associação 
Novaboavistense de Radiodifusão Comunitária, CNPJ 08.295.977/0001-95, com sede na 
Rua Felipe Werlang, N° 739, na Cidade de Nova Boa Vista RS, como forma de apoio 
cultural em transmissões de interesse da comunidade, divulgados na Boa Vista FM – 
Rádio Comunitária.  
 

Parágrafo Único. O repasse se dará mensalmente, a iniciar-se em 16 de abril do 
corrente e findar-se-á em 31 de dezembro de 2017, no valor mensal de R$ 700,00 
(setecentos reais), ou parcela proporcional. 
 

Art. 2º A despesa decorrente do patrocínio previsto no art. 1º desta Lei correrão a 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
CÂMARA DE VERADORES 
01    Câmara de Vereadores 
0101.01.031.0001.2002 Publicação legal Institucional 
0101.01.031.0001.2002.3.3.90.390000000.0001 Outros Serv. Terc. Pessoa Jur. 
  

Art. 3º Os recursos serão aplicados em despesas com as divulgações de cidadania, 
informações relativas à publicidade dos atos legais e institucionais, inclusive de 
divulgações dos trabalhos legislativos, ações, programas e notícias de utilidade pública e 
de serviços desenvolvidos pelo Poder Legislativo. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Sala das Sessões Alfredo Ivo Liell, 11 de abril de 2017. 
 
 

Gilmar Ângelo Martinazzo 
Presidente do Poder Legislativo 

 
Diogene Biegelmeier 

Vice-Presidente 
 

Sandro Simon 
Secretário 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 Justifica-se o presente Projeto de Lei, que visa autorizar o Poder Legislativo a 
patrocinar, em forma de apoio cultural a divulgação de ações, trabalhos, serviços, 
utilidade pública e cidadania dentre outros da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
 O aludido patrocínio tem sua base legal no fundamento do art. 18 da Lei Federal 
nº 9.618/1998, bem como na resposta à consulta sobre o tema nos autos do Proc. 6919-
0200/14-3 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, cuja cópia segue em anexo. 
 

Tal apoio cultural proporcionará a divulgação de diversas ações desenvolvidas 
por Este Legislativo Municipal, bem como na exposição de notícias e informes de 
interesse geral da coletividade, bem como avisos de utilidade pública e de eventos 
municipais. 

 
Assim entendemos justificado o presente Projeto de Lei, requerendo desde já sua 

aprovação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


