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PROJETO DE LEI Nº 089-01/2013 

  
Autoriza o Poder Executivo a realizar 
Convênio para o repasse de uma 
subvenção, no valor de R$ 163.570,00 
(cento e sessenta e três mil quinhentos e 
setenta reais), à Associação Franciscana de 
Assistência à Saúde – Hospital Estrela. 

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

Franciscana de Assistência à Saúde – Hospital Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.123.393/0002-08, com sede na Rua Geraldo Pereira, nº 405, Estrela/RS, 
objetivando a concessão de uma subvenção, no valor total de R$ 163.570,00 (cento e 
sessenta e três mil quinhentos e setenta reais). 

 
Parágrafo único.  A subvenção de que trata o caput deste artigo será 

repassada em parcela única. 
 
Art. 2º A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o repasse de valores 

oriundos do Estado à Associação Franciscana de Assistência à Saúde – Hospital 
Estrela para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, de 
acordo com a Portaria SES nº 82/2013 e Resolução nº 378/12 – CIB/RS. 

 
Art. 3º  A entidade beneficiada deverá prestar contas do valor financeiro 

recebido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao setor competente da Prefeitura 
de Estrela, através de documentos que comprovem a correta utilização dos recursos. 

 
Art. 4º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 07  SECR MUN SAUDE 
Unidade .....:  02  CONVENIOS SAUDE 
10.301.1023.2158      MANUTENÇÃO CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALARES 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS   

 
Art. 5º  Demais disposições serão estabelecidas no Contrato a ser celebrado 

entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei 
 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO , em 17 de maio de 2013. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 17 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 089-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Câmara o Projeto de Lei nº 089-

01/2013, que autoriza o Poder Executivo a realizar Convênio para o repasse de uma 
subvenção, no valor de R$ 163.570,00 (cento e sessenta e três mil quinhentos e 
setenta reais), à Associação Franciscana de Assistência à Saúde – Hospital Estrela. 

O Município recebeu recurso Estadual no mês de abril de 
2013 no valor de R$ 163.570,00 (cento e sessenta e três mil quinhentos e setenta reais), 
oriundo do Estado, o qual está sendo aberto crédito especial através do Projeto de Lei nº 
084-01/2013. 

A referida subvenção tem a finalidade de viabilizar a 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares para implementar o co-
financiamento hospitalar, que deverá ser repassado ao Hospital Estrela conforme Portaria 
SES nº 82/2013 e Resolução nº 378/2012 – CIB/RS. 

Encaminhamos em anexo, cópia da documentação 
pertinente ao assunto. 

Assim, considerando a importância da presente proposta, a 
qual possibilitará repasse ao Hospital Estrela para aquisição de equipamentos, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


