
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 034/2020 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

"AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  A  CELEBRAR  ACORDO  DE  SUBSÍDIO  COM  A  FUNDAÇÃO  LIONS
CLUBE INTERNACIONAL COM A INTERVENIÊNCIA DO DISTRITO LD5 E PROMOVER O DEPÓSITO
DE CONTRAPARTIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

      O Prefeito  do  Município  de  Monte  Castelo,  Estado  de  Santa  Catarina,  no  uso  das
atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 49, Inciso III, da Lei Orgânica do Município, submete à
apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei

                     Art.1º. Fica o Município de Monte Castelo, autorizado a celebrar acordo de subsídio com a
Fundação  Lions  Clube  Internacional  –  LCIF, com  a  finalidade  de  expansão  e  aquisição  de
equipamentos de unidade hospitalar e realizar o depósito de contrapartida, de acordo com as normas e
condições estabelecidas nesta lei.

                 Art.2º . Para a celebração do acordo de subsídio a que se refere o Artigo 1º desta lei, fica o
Município  de  Monte  Castelo,  autorizado  a  promover  depósito  a  favor  da  Fundação  Lions  Clube
Internacional - LCIF, a título de contrapartida, a importância equivalente a US$ 22.946,00 (vinte e dois
mil e novecentos e quarenta e seis dólares).

                 Art.3º. Em razão do acordo de subsídio celebrado com base nesta lei, a Fundação Lions
Clube  Internacional  –  LCIF destinará  a  favor  do  Município  para  a  expansão  e  aquisição  de
equipamentos  hospitalares,  a  importância  equivalente  a  US$  68.837,00  (sessenta  e  oito  mil  e
oitocentos e trinta e sete dólares).

                 Art.4º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover o depósito dos valores referentes à
contrapartida especificado no Artigo 2º desta lei, bem como a promover a assinatura do termo de acordo
de subsídio e os demais documentos referentes a sua efetiva celebração e com ele relacionados.

                      Art.5º . As despesas decorrentes da execução financeira da presente lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, previstas, consignadas e aprovadas no orçamento do Exercício
Financeiro de 2020 e pela abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, que se fizerem
necessários para a execução e desenvolvimento do acordo de subsídio autorizado por esta lei.

                   Art.6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

                Art.7º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal Nº 2.632
de 15 de Setembro de 2020, a qual fica totalmente revogada.
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