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LEI Nº 
 
3.106, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018   

EMENTA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a filiar o Município de Petrolina/PE junto a 

Frente Nacional de Prefeitos — FNP, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a filiar o Município de Petrolina/PE 

junto a Frente Nacional dos Prefeitos — FNP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

05.703.933/0001-69, sediada em Brasília/DF, para a consecução dos 

objetivos e finalidades previstas no Estatuto Social da FNP, quais sejam: 

 

l. realizar estudos, seminários, fóruns, capacitações, debates e pesquisas sobre problemas de interesse 

municipal, regional e nacional; 

 

II. prestar assessoramento e serviços, por meio da elaboração de projetos técnicos para atuação 

nas áreas de saneamento, estatuto da cidade, coleta e destinação final de resíduos sólidos, energia e 

iluminação pública, trânsito e transportes urbanos, habitação, divulgação de dados e informações 

sobre os municípios, educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico, geração de 

emprego e renda, turismo, autoridade portuária, relacionamento campo-cidade, relacionamento com 

o Poder Legislativo, financiamento dos gastos municipais, processo orçamentário (PPA/LDO/LOA), 

lei de responsabilidade fiscal, regimes de previdência, consórcios públicos, meio ambiente, cultura, 

organização do plano de carreira e cargos; 

III. Colaborar e participar dos congressos estaduais de municípios e concentrações regionais; 

IV. Atuar na assistência social participando conjuntamente com os órgãos federais, estaduais e 

municipais, desenvolvendo e participando de programas de apoio a esta área ou repassando recursos 

oriundos de convênio e doações; 

V. Atuar nas instâncias e temáticas que forem determinadas pela Reunião Geral; 

Vl. Agir judicialmente perante qualquer instância ou tribunal na defesa dos interesses da associação e 

de seus associados para garantir os fins mencionados no caput do artigo 30' 

  

VII. Celebrar contratos de venda de espaços publicitários nas publicações da entidade, cuja renda 

deverá ser revertida integralmente para consecução das finalidades sociais da entidade. 

VIII. A FNP poderá desenvolver a cooperação descentralizada com outras entidades municipais de 

âmbito nacional ou internacional: 

A) Promovendo o intercâmbio de conhecimentos e informações de caráter técnico-administrativo 

entre municípios e outras instâncias governamentais, bem como com outras associações congéneres; 
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B) Promovendo e colaborando no fortalecimento de associações regionais de municípios e 

entidades congéneres 

Art. 2
º 
- Por decorrência da autorização de que trata o Artigo 1 

0 
desta Lei, o Município de Petrolina 

fica autorizado a contribuir mensalmente para a Frente Nacional de Prefeitos — FPN, em valores que 

forem definidos por sua Assembleia Geral, na forma prevista no Estatuto Social da FNP. 

Art. 3
0 

- As contribuições previstas nesta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 

ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao 
Orçamento Público para atender as despesas correntes. 

 

Parágrafo único. O Município consignará, obrigatoriamente, a contribuição mensal de que trata esta 

Lei nos atos normativos orçamentários futuros. 

 

Art. 4
0 

- Ficam convalidados os atos e contribuições efetuados em consonância com dispositivos 

desta Lei. 

Art. 5
0 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

   

 

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2018. 

   

 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

   Prefeito Municipal 
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