
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 
PROJETO DE LEI Nº 139-01/2013 

 
Concede Auxílio Financeiro para Associação de 
Proteção e Promoção à Infância e Adolescência 
- APPIA e dá outras providências. 

   
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), à Associação de Proteção e Promoção à Infância e 
Adolescência - APPIA, inscrita no CNPJ 07.041.025/0001/82, com sede na Rua Coronel 
Mussnich, nº 223, Bairro Centro, Estrela – RS. 

 
Art. 2º  A presente Subvenção será repassada em 06 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem repassadas à Entidade até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao vencido. O termo inicial para o pagamento das referidas parcelas 
dar-se-á no mês de julho. 

 
Art. 3º  A Subvenção, objeto da presente Lei, tem a finalidade de contribuir com a 

manutenção da Instituição e qualificação nos atendimentos, visando, com isso, o 
desenvolvimento integral das pessoas atendidas.  

 
Art. 4º  A Entidade beneficiada obriga-se a prestar contas mensalmente do auxílio 

recebido junto ao Setor de Contabilidade, mediante apresentação de documentos que 
comprovem a correta aplicação do recurso recebido. 

 
Parágrafo único. O pagamento das parcelas subseqüentes fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas das parcelas anteriores. 
 
Art. 5º A Entidade beneficiada deverá ainda, prestar contas trimestralmente ao 

Conselho Municipal de Assistência Social concomitante a apresentação de contas da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. 

 
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte dotação 

orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HA BITAÇÃO 
Unidade .....:  02  CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL 
08.241.1038.2138      MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                        13854 

 
Art. 7º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre as 

partes, atendendo à Legislação vigente e ao constante no Processo Administrativo nº 
3727/2013. 

 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a contar de 1º de julho de 2013. 
 
GABINETE DO PREFEITO , 16 de julho de 2013.  

 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20____ 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 
Estrela, 16 de julho de 2013. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 139-01/2013 
   

Senhor Presidente e  
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los, encaminhamos a apreciação dos 

Senhores Edis o Projeto de Lei n° 139-01/2013 que c oncede Auxílio Financeiro  para a 
Associação de Proteção e Promoção à Infância e Adolescência - APPIA e dá outras 
providências. 

Será efetuado o repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O 
repasse em questão será efetivado em 06 parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), visando contribuir com as despesas mensais da Associação de Proteção e 
Promoção à Infância e Adolescência - APPIA. 

A Associação acima mencionada é uma entidade beneficente 
de assistência social, sem fins lucrativos, tendo por finalidade o atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social, atendendo ao disposto no art. 98, 
combinado como art. 100, do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Através do Processo Administrativo nº 3727/2013 a Entidade 
solicitou renovação do Convênio o qual após análise está sendo encaminhado através 
deste Projeto de Lei propondo o repasse de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Este 
valor será destinado a custear as despesas operacionais, administrativas, bem como para 
contratação de profissional técnico para atender a demanda de média/alta complexidade 
dos encaminhamentos na área da infância e juventude. 

A entidade atende e acompanha psicossocialmente crianças e 
adolescentes juntamente com seus responsáveis legais que se encontram em 
vulnerabilidade/risco social, vivencial e estrutural, através da constituição da integração da 
rede de apoio social. 

A Associação atende em média 120 (cento e vinte) pessoas 
distribuídas em crianças/adolescentes e seu grupo familiar. 

Deste modo, tratando-se o presente Projeto de Lei de medida 
que visa subvencionar entidade que propicia amparo a crianças e adolescentes em 
situações de extrema carência afetiva, problemas psicológicos e, por muitas vezes, vítimas 
de maus tratos e abusos, encaminhamos o mesmo para análise dessa Câmara de 
Vereadores. 
   

Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


