
PROJETO DE LEI Nº 032 – 02 / 2018 

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CUSTEAR DESPESAS DE 

COMPETIÇÃO ESPORTIVA QUE 

MENCIONA, INDICA RECURSOS e dá 

outras providências. 

 

    SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul,  

         FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas relativas 

à realização de competição esportiva, denominada de Campeonato de Futebol Amador  

COPA TRANSPORTES KENA, de caráter regional, com participação de quatro equipes das 

cidades de Colinas, Westpfália e Paverama, organizada pela CLBD ASSESSORIA 

ESPORTIVA, com sede em Teutônia, RS, sendo representante deste Município a Sociedade 

Esportiva e Recreativa Juventude da Linha 31 de Outubro, limitando-se o valor do incentivo 

em até R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), destinado ao pagamento das 

arbitragens da agremiação locatária.  

                         

                                     Art. 2º - As despesas mencionadas no artigo 1º desta Lei, 

correspondentes a três taxas de arbitragens, de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) cada, 

serão pagas diretamente pela tesouraria do Município à Pivi Arbitragens que dirige a 

competição, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, acompanhada de cópia das 

Súmulas dos jogos realizados, com atuação dos árbitros. 

 

                                      Art. 3º – Para atender às despesas decorrentes da presente Lei é 

indicada a seguinte dotação orçamentária: 
             05 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO                       

             2036 – Gestão do Desporto Amador 

             3.3.3.90.39.00000000 – Outros Serviços de Terceiros (522)   

 

   Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 01 de outubro de 2018. 

 

 

 SANDRO RANIERI HERRMANN 

                                    Prefeito Municipal 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 032-02/2018       

      COLINAS, RS, 01 de outubro de 2018 

 

 

 Senhoras Vereadoras, 

 Senhores Vereadores: 

 

 

 Apresentamos para apreciação e decisão, o anexo Projeto de Lei, que trata de incentivo 

à participação de uma agremiação municipal, em competição esportiva, modalidade futebol de 

campo, amador, de caráter regional, em forma de custeio de despesas com arbitragens. 

 A Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude, da Linha 31 de Outubro, aceitou um 

convite formulado pela entidade promotora da Competição denominada de Copa Transportes 

Kena, tomando parte ainda outras equipes dos municípios de Westpfália e Paverama, 

tratando-se de proporcionar a oportunidade de manter em atividades esportivas as 

agremiações que não tiveram condições de participar de outras competições regionais, como a 

que está em andamento que é a Copa Sicredi. 

 Conforme já destacado no Projeto de Lei, o apoio do Município ao representante local 

na competição será o custeio de taxas de arbitragens, no limite máximo de até R$ 2.550,00, 

podendo ser em valor menor, dependendo do desempenho do Juventude na competição que 

terá os jogos em caráter eliminatório. 

 Como não se trata de concessão de auxílio financeiro, mas sim de custeio de despesas, 

o pagamento dos valores será feito diretamente pela tesouraria do Município, mediante a 

apresentação de documentos fiscais e cópia da súmula dos jogos realizados. 

 Enfatizamos o caráter de integração que a promoção objetiva através da realização de 

jogos de futebol de campo, onde os desportistas certamente procurarão confirmar o espírito de 

confraternização com as comunidades envolvidas. 

 Compartilhando com o Poder Legislativo o anseio de proporcionarmos lazer e um 

sadio divertimento aos jovens desportistas e comunidade em geral, contamos com a pronta 

aprovação desta matéria, reafirmando protestos de elevada consideração. 

 Respeitosamente, 

 

 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN, 

       Prefeito Municipal 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador FABIEL ADOLFO ZARTH 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS - RS 

   

  


