
LEI MUNICIPAL N. 125/95 - DE 26.07.95.

DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A  ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICíPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOBERT PERUZZO, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado 
de Santa Catarina, em exercício das atribuições do cargo... Faço saber, a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a transferir mensalmente a Associação dos Municípios do Oeste de 
Santa Catarina - AMOSC, recursos financeiros na ordem de R$ 1.624,00 (um mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais), a partir de 01 de julho de 1995, não podendo 
o montante da contribuição ser inferior a 0,3% (zero vírgula três por cento) nem 
superior  a  2,5%  (dois  vírgula  cinco  por  cento)  da  receita  mensalmente 
arrecadada.

Art.  2.  -  Fixar  o  índice  de  atualização  das 
contribuições  mensais  com  base  no  incremento  da  transferência  do  Fundo  de 
Participação dos Municípios - FPM, verificado no mês anterior do repasse.

Art. 3. -  Fica estabelecido que, em ocorrendo queda no 
valor  da  transferência  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  FPM  aos 
Municípios, o valor da contribuição do mês será igual ao último repasse. 

Art. 4. -  O repasse das contribuições mensais na forma 
do artigo 1. desta Lei, deverá ser efetuado até o dia vinte de cada mês.

Parágrafo  único  -   Ocorrendo  atraso  na  contribuição 
mensal, será aplicado o dispositivo previsto no artigo 58 do Estatuto da AMOSC.
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Art. 5. - As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei,  correrão  por  conta  do  elemento  3230  -  Transferências  a  Instituições 
Privadas, consignadas no orçamento Municipal.

Art. 6. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos contados a partir de 1. de julho de 1995.

Art. 7. - Revogam-se as disposições  em contrário

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Sul  Brasil, 
aos 24 de julho de 1995.

    JOBERT PERUZZO
  Prefeito  Municipal

                         Em Exercício
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