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PROJETO DE LEI Nº 214-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
incentivo à Sociedade Porvir Científico – 
Faculdade de Tecnologia La Salle Estrela. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo, na forma do  

artigo 2º desta Lei, com vistas à manutenção da Instituição de Ensino Superior no 
Município de Estrela/RS, denominada Sociedade Porvir Científico – Faculdade de 
Tecnologia La Salle Estrela, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ Nº 
92.741.990/0001-37, com sede a Rua Honório Silveira Dias, 636 – Porto Alegre/RS. 
 

Art. 2º O incentivo de que trata o artigo anterior será o repasse no valor de R$ 
7.699,98 (sete mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 
mensais, destinado ao pagamento da locação do prédio onde está instalada a 
Faculdade La Salle Estrela, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme expresso no art. 3º 
desta Lei. 
 

§ 1º A locação de que trata este artigo, será paga pela Prefeitura de Estrela/RS, 
locadora, diretamente à Sociedade Porvir Científico, sendo o valor depositado em 
conta bancária por esta indicada, até o 5º (quinto) dia útil ao mês subseqüente ao da 
competência. A Sociedade Porvir Científico por sua vez, compromete-se a repassar o 
valor da locação à Associação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade 
Cristã – ASIRFRA-PCC, CNPJ Nº 74.703.901/0001-86, proprietária do imóvel e 
anuente, também denominada Locadora, pelo espaço físico a ser locado. 

 
§2º No valor da locação não estão incluídos os custos com o consumo de 

energia elétrica, consumo da água, prêmio de seguros (vida, vendaval, outros), 
manutenção das instalações e bens móveis, ficando estes sob a responsabilidade da 
Sociedade Porvir Científico.  
 

Art. 3º O período de locação do imóvel será de 5 (cinco) anos, devendo o 
contrato ser assinado pelas partes envolvidas: Prefeitura de Estrela, Sociedade Porvir 
Científico e Associação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã – 
ASIRFRA-PCC. 
 

Parágrafo único O valor da locação será reajustado, anualmente, pelo INPC – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, independente da data inicial de assinatura 
do contrato firmado entre as partes. 

 
Art. 4º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da 

aplicação do montante repassado, mediante documentos que comprovem a sua 
correta aplicação. 

 
Parágrafo único. O pagamento da parcela subseqüente fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 
 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
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Art. 6º Demais disposições sobre o presente auxílio serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
7205/2014, relativo à questão. 

 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2014. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de dezembro de 2014. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

 

            Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  ____/____/20_____ 
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Estrela, 11 de dezembro de 2014. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 214-02/2014 
 

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

214-02/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à Sociedade Porvir 
Científico – Faculdade de Tecnologia La Salle Estrela. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
nº 7205/2014. 

O Município de Estrela, através da Lei Municipal nº 4.519, 
de 30 de outubro de 2007, firmou Convênio com vistas a implantação da Instituição de 
Ensino Superior, denominada Sociedade Porvir Científico – Faculdade de Tecnologia 
La Salle Estrela, onde foi destinada uma verba para reforma do prédio onde se 
instalou a Instituição, bem como, para pagamento de aluguel, pelo prazo de cinco 
anos após a implantação, prazo este que se encerra este mês. 

Nestes cinco anos de atividade a Faculdade La Salle 
buscou, não sem muito esforço, por todas as formas consolidar-se como uma 
instituição de ensino viável, buscando colaborar para o crescimento e o 
desenvolvimento do Município. 

As dificuldades de implantação desta Faculdade só não 
foram maiores que o empenho e o esforço de toda a comunidade acadêmica, numa 
aposta para o futuro. 

A Sociedade Porvir Científico – Faculdade de Tecnologia 
La Salle Estrela propõe a renovação do Convênio firmado com o Município de Estrela, 
mediante o repasse mensal de numerário suficiente para o pagamento do imóvel ora 
alugado. 

Encaminhamos em anexo cópia do Plano de Aplicação, 
bem como, do Plano de Expansão para os próximos cinco anos. 

Comprovado o crescimento desta Instituição de Ensino e a 
importância que a mesma já representa em nossa Cidade, encaminhamos a presente 
proposta para análise dos nobres vereadores, para que após possam emitir seu 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


