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PROJETO DE LEI Nº 083-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiro ao Sindicato do Comércio 
Varejista de Lajeado. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor 

de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ao Sindicato do Comércio Varejista de 
Lajeado, inscrito no CNPJ sob nº 91.570.648/0001-59, com sede na Rua Borges de 
Medeiros, nº 475, sala 201, Bairro Centro - Lajeado/RS.  

 
Art. 2º O auxílio de que trata o artigo 1º será repassado em parcela única e 

servirá para custear despesas com o Projeto Atitudes Vencedoras.  
 
Parágrafo único.  A entidade beneficiada deverá encaminhar prestação de 

contas do auxílio ora concedido, ao Poder Executivo, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data de seu recebimento. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 10  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO 
Unidade .....:  01  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO 
23.691.1028.2068      FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO 
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                           10021 

 
Art. 4º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo à Legislação vigente e ao constante no Processo Administrativo 
nº 142/2014. 

   
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de abril de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data: _____/_____/20___ 
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Estrela, 22 de abril de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 083-02/2014 
 

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

Projeto de Lei nº 083-02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao Sindicato 
do Comércio Varejista de Lajeado. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 142/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 
003/2005, que disciplina a documentação necessária à habilitação de repasse de 
auxílio financeiro da Prefeitura Municipal de Estrela, seguindo os passos de 
concessões realizadas em anos anteriores pelo Município, as quais possibilitaram a 
manutenção da entidade. 

Um projeto inédito, que tem por objetivo estimular e 
destacar as boas ações de quem atua no comércio, desenvolvido pelo Sindilojas Vale 
do Taquari. A premiação Atitudes Vencedoras será realizada no primeiro semestre de 
2014 nas cidades do Vale do Taquari que apoiarem à iniciativa.  

O Sindilojas mobiliza as demais administrações municipais 
a se engajarem no projeto, como forma de contribuírem para o comércio. A entidade 
visitou 33 cidades que fazem parte da sua base, nas quais estão localizadas cerca de 
três mil empresas representadas. Os recursos solicitados são para custear a pesquisa 
de opinião pública realizada em cada cidade. 

O objetivo é identificar e reconhecer a empresa, o 
empresário e o vendedor que, por meio de seus esforços na busca de excelência no 
atendimento, se destacam na evolução do seu negócio frente à comunidade. 

Serão os próprios moradores que irão revelar suas 
preferências a partir da observação de cinco critérios: qualidade do atendimento do 
vendedor; criatividade; inovação; redes sociais; e responsabilidade social e/ou 
sustentabilidade. As pesquisas terão à frente a Customers Consultoria Empresarial, 
garantindo total isenção e confiabilidade nos resultados.  

Segue em anexo o Plano de Aplicação. 
Assim sendo, em virtude da importância do presente 

Projeto de Lei, encaminhamos o presente projeto de Lei para análise. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Sr. 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


