
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 198-01/2013 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.051, 
de 04 de junho de 2013, que autoriza o 
Poder Executivo a realizar Convênio para o 
repasse de uma subvenção, à Associação 
Franciscana de Assistência à Saúde – 
Hospital Estrela. 

 
Art. 1º  Altera o art. 3º da Lei Municipal n° 6.051, de 04 de junho de 2013, o qual 

passa a viger com a seguinte redação: 
 “Art. 3º A entidade beneficiada deverá prestar contas do valor financeiro 
recebido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, junto ao setor competente da 
Prefeitura de Estrela, através de documentos que comprovem a correta utilização dos 
recursos.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO , em 04 de outubro de 2013. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 04 de outubro de 2013. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 198-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 198-01/2013, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.051, de 04 
de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a realizar Convênio para o repasse 
de uma subvenção, à Associação Franciscana de Assistência à Saúde – Hospital 
Estrela. 

Através da Lei Municipal nº 6.051, de 04 de junho de 2013 
o Poder Executivo Municipal foi autorizado a repassar 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. 

A Lei, em seu artigo terceiro estipula o prazo de 120 
(cento e vinte) dias para que a Associação Franciscana de Assistência à Saúde 
prestasse contas do valor financeiro recebido. 

Do recurso repassado, bem como os recursos oriundos de 
aplicações financeiras, a Associação Franciscana de Assistência à Saúde adquiriu o 
determinado no Plano de Trabalho, restando um saldo remanescente que poderá ser 
aproveitado para aquisição de mais uma incubadora para UTI complementando o 
valor com recursos próprios do Hospital. 

Devido à oportunidade da Associação Franciscana de 
Assistência à Saúde – Hospital Estrela na aquisição de mais uma incubadora, deverá 
ser alterado o artigo terceiro da Lei Municipal nº 6.051, de 04 de junho de 2013, 
alterando de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias o prazo para prestação 
de contas. 

Sugerimos o acréscimo de mais 60 (sessenta) dias, pois já 
está tudo encaminhado e acreditamos que em pouco tempo será cumprido o objetivo 
proposto. 

Deste modo, 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 


