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PROJETO DE LEI Nº 063-01/2013  
 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a Associação Estrelense de 
Proteção aos Animais – AEPA. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com Associação Estrelense 

de Proteção aos Animais – AEPA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.239/0001-32, com 
sede na Rua Pércio Freitas, 154 – Bairro Alto da Bronze, Estrela/RS. 

 
Art. 2º  O Convênio de que trata o artigo 1º tem por finalidade o repasse de uma 

subvenção à AEPA, no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que serão 
repassados em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
cada, sendo o repasse efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencido. 

 
Art. 3º A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio e a 

manutenção da entidade, que objetiva, entre outras coisas, a proteção de animais 
abandonados, colaborando com o Poder Público na promoção do seu bem-estar, bem 
como no controle e prevenção de doenças transmissíveis (zoonoses). 

 
Art. 4º  A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da 

aplicação do montante repassado, mediante documentos que comprovem a sua correta 
aplicação. 

 
Parágrafo único.  O pagamento da parcela subseqüente fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 
 
Art. 5º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 03  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
04.122.0004.2012      MANUTENÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                         3006 

 
Art. 6º  Demais disposições serão estabelecidas no Convênio a ser celebrado 

entre as partes, o qual atenderá as disposições da legislação vigente e de acordo com 
o Processo Administrativo nº 206/2013, relativo à questão. 

 
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a contar de 1º de abril de 2013. 
 

GABINETE DO PREFEITO , 15 de abril de 2013. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 15 de abril de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 063-01/2013  
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 
 
Vimos, por intermédio deste, encaminhar o Projeto de 

Lei nº 063-01/2013, oriundo do processo Administrativo nº 206/2013, que autoriza o 
Poder Executivo a firmar Convênio com a Associação Estrelense de Proteção aos 
Animais – AEPA. 

A AEPA é uma associação civil, com fins não 
econômicos, na forma de Organização Não Governamental – ONG – fundada em 
16 de setembro de 2006, cujos objetivos conservacionistas e de proteção aos 
animais vem ao encontro dos interesses públicos, estabelecendo-se como forte 
aliada da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico, no 
tangente a promoção do bem-estar dos animais domésticos, cativos ou silvestres. 

A presente proposta se justifica frente ao aumento 
significativo do número de animais recolhidos e consequentemente aos maiores 
gastos com médico veterinário, alimentação e locomoção, bem como ao 
cumprimento dos objetivos da AEPA, em especial, proteção a animais 
abandonados, colaborando com o poder público municipal na promoção do bem 
estar dos mesmos e no controle e prevenção de doenças transmissíveis 
(zoonoses). 

Entre outras ações, a AEPA objetiva proporcionar 
condições de abrigo aos animais abandonados, alimentação adequada, assistência 
a sua saúde e integração na comunidade, além de, em conjunto com o Poder 
Público Municipal, Estadual e Federal, manter programas de prevenção contra 
doenças transmissíveis por animais, fiscalizar e tomar medidas jurídicas com 
referência a infratores que desrespeitem as leis de proteção à fauna. 

A presente subvenção, no valor mensal de R$ 3.00,00 
(três mil reais) visa dar prosseguimento ao trabalho realizado pela ONG em nosso 
Município, sendo este de extrema importância. 

Segue em anexo, cópia do Plano de Aplicação referente 
a solicitação. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para a devida apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


