
PROJETO DE LEI Nº 069/2021. 
 

Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com 

arbitragem do Campeonato INTERCAMPING 2021-
2022 de Futebol 7, abre crédito adicional indica 

recursos e dá outras providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA, Estado do Rio Grande 
do Sul,  

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas relativas às arbitragens 
do Campeonato INTERCAMPING 2021-2022 de Futebol 7, correspondente à primeira fase 
da competição, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final, limitado o valor em até 
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) . 
 

 Art. 2º O processo de escolha e seleção da empresa que prestará o serviço será 
realizado pelo Município de Marques de Souza, por intermédio do Setor de Licitações e de 
acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 

 Art. 3º Para atender as despesas decorrentes desta Lei é o Poder Executivo autorizado 
a abrir Créditos Adicionais no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a 
classificação e indicação de recursos previstos na Lei 4320/64. 
   
  Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                   GABINETE DO PREFEITO, 01 de novembro de 2021.  
 
 
 

 

                                                     FÁBIO ALEX MERTZ,   

                    Prefeito  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 



AO PROJETO DE LEI Nº 069/2021 
 

     MARQUES DE SOUZA, 01 de novembro de 2021. 
 
 Senhor Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 A partir de 20 de novembro de 2021 terá início o Campeonato Intercamping 2021-
2022 de Futebol 7, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e 
Aemaso, a ser realizado nos campings deste município. 
 
 A previsão de duração do campeonato é de aproximadamente 04 (quatro) meses, com 
uma projeção de ser disputado por até 36 equipes, sendo 20 equipes na modalidade Força 
Livre, 6 equipes no Sub 21, 5 equipes femininas e 5 equipes veteranos, integrando cerca de 
600 atletas. Os jogos serão realizados nos Campings da Pedra – Picada May, Riacho Doce e 
Germano, ambos em Linha Perau, nos sábados à tarde, com cerca de 6 a 7 jogos por tarde.   
 
  Somente a partir finalização das inscrições que vão até o dia 10 de novembro e, com a 
organização do carnê dos jogos desta competição, que a AEMASO poderá estimar 
precisamente os custos totais com arbitragens ( primeira fase, oitavas de finais, quartas de 
finais, semifinal e final).   
 
 A administração municipal quer dar continuidade às atividades esportivas, além de 
proporcionarmos horas de lazer e integração à comunidade marques-souzense, estamos 
divulgando as potencialidades turísticas do município, visto que esta competição atrai equipes 
e visitantes de vários municípios do Vale do Taquari.  
   
 O valor projetado e solicitado pela AEMASO é de até R$ 15.000,00, o que passa a ser 
o limite autorizado, e que será liberado através de pagamentos diretamente à empresa que 
executará o serviço, mediante a apresentação de Notas Fiscais pertinentes e relatórios dos 
serviços prestados, podendo ser inferior caso ocorrer a desistência de alguma equipe inscrita e 
consequentemente a redução de rodadas. 
 
 Contamos com a colaboração e aprovação desta matéria, nos termos do artigo 87 da 
Lei Orgânica Municipal, visto que o campeonato inicia no final de novembro. 
 
        Atenciosamente, 
 
        
 
    FÁBIO ALEX MERTZ,     

     Prefeito Municipal 

 
Senhor 
Vereador RUBENS HEINECK 
Presidente da Câmara de Vereadores 


