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Lei Municipal n° 2218/2013 de 10 de dezembro de 2013 

 

“Dispõe sobre ações que visem promover a 

solidariedade na comunidade Campinense na época do 

Natal, e dá outras providências”. 

 

     Milton Angelo Cantele, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, 

estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Lei 

Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal; 

 

    Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

    Art. 1º O Poder Executivo municipal em parceria com entidades, 

comércio local, empresas, escolas e demais segmentos que queiram participar e 

contribuir com a iniciativa, promoverá na comunidade campinense, ações de 

solidariedade natalina. 

    Art. 2º As ações a que se refere o Art. 1º desta Lei terão como 

objetivo, proporcionar aos menos favorecidos, momentos de alegria, carinho, 

sentimento de inclusão e maior atenção, para um melhor Natal principalmente para as 

crianças, buscando enaltecer o verdadeiro significado desta comemoração. 

                                  Parágrafo único: As referidas ações, dentre outras, serão de 

arrecadação de donativos como alimentos, brinquedos, vestuários, livros de literatura 

infantil e afins, a serem entregues por Papai Noel, como ato beneficente. 

    Art. 3º As ações aqui previstas, serão realizadas todos os anos 

com o seguinte slogan: Natal solidário um simples gesto, um grande bem! 

    Art. 4º O Poder Executivo regulamentara por decreto no que 

couber a presente Lei 
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    Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação. 

      

    Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2013. 

 

 

 

      Milton Angelo Cantele 

       Prefeito 

Registre-se e Publique-se            

Em 10.12.2013 

 

 

Dimas José Grossi 

Sec. Municipal de Administração e Finanças       

 

 

 

 

 


