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PROJETO DE LEI Nº 232-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com a Comunidade Evangélica de 
Estrela e dá outras providências. 

 

 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a “Comunidade 
Evangélica de Estrela”, inscrita no CNPJ sob nº 89.778.658/0001-32 com o objetivo de 
estabelecer e manter um sistema de cooperação recíproca entre as partes, visando a 
implementação e o desenvolvimento do Projeto de Abrigo para Crianças e 
Adolescentes do Município, denominado “Pousada da Criança”. 
 

 Art. 2º O convênio a ser firmado vigerá pelo prazo de 01 (um) ano, o qual 
estabelecerá as cláusulas e condições que regerão as obrigações que competem às 
partes conveniadas. 
 

 Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo a repassar, mensalmente, o valor 
correspondente a R$ 17.083,33 (dezessete mil oitenta e três reais e trinta e três 
centavos), totalizando R$ 204.999,96 (duzentos e quatro mil novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos). 
 

Parágrafo único. O recurso mencionado no caput compreende investimento 
em salário, 13º salário, férias, encargos sociais, demais despesas para o 
funcionamento da pousada. 
 

 Art. 4º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da 
aplicação do montante repassado, mediante documentos que comprovem a sua correta 
aplicação. 
 

Art. 5º Em caso de sobra de valores referente ao auxílio repassado 
mensalmente, a diferença apurada deverá ser devolvida aos cofres públicos. 
 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte 
dotação do orçamento vigente e por dotações próprias de orçamentos vindouros: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.243.1024.2056      MANUTENÇÃO ABRIGO POUSADA CRIANÇA 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                13800 
08.243.0013.2056      MANUTENÇÃO ABRIGO POUSADA CRIANÇA 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                 13937 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 
a contar de 1º de janeiro de 2015. 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de dezembro de 2014. 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito no Exercício 
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Estrela, 29 de dezembro de 2014. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 232-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos apresentar o 

Projeto de Lei nº 232-02/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com 
a Comunidade Evangélica de Estrela e dá outras providências. 

A proposta, ora apresentada, visa dar prosseguimento a 
parceria para viabilizar as atividades desenvolvidas na Pousada da Criança, mediante 
repasse mensal de recursos financeiros da Convenente à Entidade Conveniada, 
objetivando a sua manutenção. 

Essa parceria vendo sendo desenvolvida desde 2004. A 
Pousada da Criança vem sendo administrada numa parceria entre a Comunidade 
Evangélica e o Município de Estrela. 

O convênio oriundo dessa proposta é destinado às 
crianças que estão sem lar e são encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Promotoria 
para Pousada por período determinado, até receberem um encaminhamento correto 
através da Assistência Social do Município. 

Através do presente encaminhamento, estamos propondo 
um repasse mensal para manutenção da Pousada, no valor de R$ 17.083,33 
(dezessete mil oitenta e três reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 204.999,96 
(duzentos e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

Os valores que se referem a presente proposta serão 
utilizados nas despesas de manutenção do abrigo, tais como: investimento em salário, 
13º salário, férias, encargos sociais, aquisição de gás, medicamentos, material 
escolar, taxa de administração e demais despesas para o bom funcionamento da 
Pousada. 

Havendo sobra de valores referente ao repasse mensal, a 
diferença apurada deverá ser devolvida aos cofres públicos. 

Segue em anexo, cópia do Plano de Aplicação referente 
ao pedido encaminhado através do Processo Administrativo nº 7680/2014. 

Deste modo, submetemos o projeto à criteriosa análise e 
solicitamos emissão de Parecer desta colenda Câmara. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito no Exercício 

 
Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


