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PROJETO DE LEI Nº 100-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a aditar o 
Convênio realizado com a Comunidade 
Evangélica de Estrela. 
    

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a aditar o Convênio realizado com a 
Comunidade Evangélica de Estrela, através da Lei Municipal nº 6.223, de 27 de 
dezembro de 2013. 
 

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a repassar o valor complementar de 
R$ 7.925,00 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais), no mês de junho e o valor 
mensal de R$ 3.962,50 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta 
centavos), a contar do mês de julho, totalizando o valor de R$ 31.700,00 (trinta e um 
mil e setecentos reais).  

 
Art. 3º Autoriza o Poder Executivo acrescer a seguinte dotação orçamentária: 

Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.243.0013.2056      MANUTENÇÃO ABRIGO POUSADA CRIANÇA 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                 13937 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de maio de 2014. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 26 de maio de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 100-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

100-02/2014, que autoriza o Poder Executivo a aditar o Convênio realizado com a 
Comunidade Evangélica de Estrela. 

O Poder Executivo foi autorizado através da Lei Municipal 
nº 6.223, de 27 de dezembro de 2013 a firmar convênio com a Comunidade 
Evangélica de Estrela com o objetivo de manter um sistema de cooperação recíproca 
entre as partes, visando à implementação e o desenvolvimento do Projeto de Abrigo 
para Crianças e Adolescentes do Município, denominado “Pousada da Criança”. 

Este convênio autorizou o repasse mensal de R$ 7.300,00 
(sete mil e trezentos reais) mensais a Comunidade Evangélica de Estrela para cobrir 
despesas com a manutenção da Pousada. 

Este aumento no repasse se faz necessário em virtude 
que houve admissões e demissões em fevereiro do corrente ano, que acabaram 
alterando a previsão inicialmente estabelecida no convênio. 

A complementação do repasse justifica-se de igual forma 
em virtude que os funcionários da Pousada da Criança não recebem vale refeição, o 
que passarão a receber mediante aceitação da presente proposta. 

Ainda, estamos acrescendo uma dotação ao Convênio em 
vista do recurso recebido pelo Município de Fazenda Vilanova para custear parte das 
despesas da Pousada da Criança. 

Considerando o importante trabalho realizado na Pousada 
da Criança e que o objetivo maior é às crianças que estão sem lar, propomos o 
aumento do repasse mensal efetuado para Comunidade Evangélica de Estrela em R$ 
31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais), sendo o valor complementar de R$ 
7.925,00 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais) referente ao mês de junho e o 
valor complementar mensal de R$ 3.962,50 (três mil novecentos e sessenta e dois 
reais e cinqüenta centavos) a contar do mês de julho. 

Encaminhamos o presente Projeto em Regime de 
Urgência, para que possamos a partir do mês de junho complementar o valor do 
repasse para custear as despesas com manutenção da Pousada da Criança. 

Assim, submetemos o presente Projeto de Lei à criteriosa 
análise desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


