
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 239-01/2013 
  

Concede uma subvenção social, no valor de 
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), à 
APPIA – Associação de Proteção e 
Promoção da Infância e Adolescência. 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder uma subvenção social, no valor 
de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), à APPIA – Associação de Proteção e 
Promoção da Infância e Adolescência, inscrita no CNPJ sob nº 07.041.025/0001-82, 
com sede na Rua Coronel Müssnich, nº 223, Estrela/RS. 

 
 Art. 2º A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio e a 
manutenção do Projeto “(RE) SIGNIFICAR – Projeto de Promoção e Proteção às 
Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência” da APPIA que proporciona 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, 
conforme constante no plano de aplicação anexo ao Processo Administrativo nº 
6002/2013. 
 

Art. 3º  A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, da utilização do 
auxílio financeiro, mediante documentos que comprovem a correta aplicação da 
parcela recebida. 

 

 Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária:  
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO 
Unidade .....:  02  FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC 
08.243.0002.2010      MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                   2031 

 
Art. 5º Demais disposições sobre a presente subvenção serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, atendendo às determinações da legislação 
pertinente, bem como ao constante no Processo Administrativo nº 6002/2013, relativo 
à questão. 
 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 13 de novembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 
 

Estrela, 13 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 239-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 239-01/2013, que Autoriza o Poder Executivo a 
conceder uma subvenção social, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 
reais), à APPIA – Associação de Proteção e Promoção da Infância e Adolescência, 
inscrita no CNPJ sob nº 07.041.025/0001-82, com sede na Rua Coronel Müssnich, nº 
223, Estrela/RS. 

Salientamos que o presente repasse financeiro é oriundo 
do Processo Administrativo nº 6002/2013, tendo por finalidade o custeio e manutenção 
das despesas fixas do Projeto “(RE) SIGNIFICAR – Projeto de Promoção e Proteção 
às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência” da APPIA. 

O Projeto visa promover e proteger crianças e 
adolescentes, vítimas dos mais diversos tipos de violência, de forma a (re) significar a  
existência e papéis societários destes e suas famílias, através de atendimento 
psicossociais individuais, familiares e em grupo junto  ao espaço alugado localizado na 
Rua Coronel Mussnich. 

O Projeto vai atender 40 (quarenta) crianças e 
adolescentes e seu grupo familiar, residentes em Estrela, vítimas de violência nas 
mais diversas formas. 

É importante ressaltar que a subvenção, razão do 
presente Projeto, foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, recursos esses oriundos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, conforme Resolução nº 12/2013, de 08 de outubro de 2013, em anexo. 

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 


