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PROJETO DE LEI Nº 233-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a realizar 
Convênio para o repasse de uma 
subvenção, no valor de R$ 3.600,00 (três 
mil e seiscentos reais), à Associação Casa 
de Passagem do Vale. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a realizar Convênio para o repasse de uma 

subvenção, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), à Associação Casa 
de Passagem do Vale, inscrita no CNPJ sob o nº 02.761.647/0001-61, com sede no 
Município de Cruzeiro do Sul/RS. 

 
Parágrafo único. O valor do auxílio será repassado em 12 (doze) parcelas, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, referentes ao período de janeiro a 
dezembro de 2015, sendo o repasse efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao 
vencido. 

 
Art. 2º A subvenção de que trata o art. 1º servirá para custear parte das 

despesas correntes com a manutenção da entidade, conforme plano de aplicação 
anexo ao Processo Administrativo nº 7417/2014. 

 
Art. 3º A Associação da Casa de Passagem do Vale tem por objetivo abrigar 

mulheres e crianças vítimas de violência doméstica dos Municípios da região, entre os 
quais Estrela, as quais serão encaminhadas: 
I- pela Delegacia de Polícia, com o registro de Ocorrência Policial; 
II- pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Estrela; 
III- pelo Conselho Tutelar de Estrela; 
IV- pelas Promotoras Legais Populares. 

 
Art. 4º A entidade conveniada obriga-se: 

I- A prestar  contas, mensalmente, do auxílio recebido, junto ao Setor de 
Contabilidade do Município, mediante documentos que comprovem a sua 
correta aplicação; 

II- A encaminhar, mensalmente, o “relatório de atendimento” ao Departamento de 
Assistência Social do Município. 
 

§ 1º O pagamento da parcela subseqüente fica condicionado à aprovação da 
prestação de contas da parcela anterior. 

 
§ 2º A documentação a ser apresentada para a prestação de contas da 1ª 

parcela poderá referir-se ao mês relativo à data do repasse do valor correspondente, 
bem como ao mês de fevereiro de 2015. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0013.2048      MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCl 
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Art. 6º Demais disposições serão estabelecidas no Convênio a ser celebrado 

entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, à 
legislação pertinente. 
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 
a contar de 1º de janeiro de 2015. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 29 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito no Exercício 

 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 29 de dezembro de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 233-02/2014 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 233-02/2014, que se origina do Processo Administrativo nº 
7417/2014 e autoriza o Poder Executivo a realizar Convênio para o repasse de uma 
subvenção, no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), à Associação Casa 
de Passagem do Vale, com sede no Município de Cruzeiro do Sul/RS. 

A Associação Casa de Passagem do Vale é uma casa-abrigo 
que foi inaugurada em 16 de dezembro de 1998, e que tem por objetivo principal abrigar 
mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que se encontram em situação de 
risco, motivo pelo qual, torna-se prudente o sigilo do endereço da entidade, como forma 
de resguardar as pessoas abrigadas. 

A presente proposta visa conceder um auxílio no valor de R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o qual será repassado em 12 (doze) parcelas 
mensais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, sendo a primeira paga no mês de 
janeiro de 2015. 

Esse Projeto versa sobre matéria de relevante cunho social, 
pois abrange o atendimento, prestação de assistência jurídica, psicológica e social a 
vítimas de violência doméstica em situação de risco. 

O local onde a Associação Casa de Passagem realiza suas 
funções foi especialmente condicionado para atender casos simples, até os mais 
delicados, para que todos possam sentir-se o mais próximo possível do que seria um 
ambiente familiar ideal, onde reuniões, terapias de grupo e oficinas de artesanato são 
algumas das formas utilizadas pela equipe de profissionais que trabalham para a 
readaptação das famílias na sociedade. 

O atendimento realizado pela Casa de Passagem do Vale 
somente é oferecido a mulheres que residam em um dos municípios conveniados, uma 
vez que a contribuição mensal destes é o principal meio de manutenção da Casa. 

O presente Convênio já vem sendo firmado há vários anos, 
e, considerando a demanda existente em nosso Município, a parceria com a Casa de 
Passagem do Vale tem se mostrado a melhor alternativa encontrada, visto que os custos 
seriam bem maiores se o serviço em questão fosse mantido no Município. 

Segue em anexo Plano de Aplicação referente ao pedido de 
auxílio. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual, considerando a importância, ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
Valmor José Griebeler 

Vice-Prefeito no Exercício 
Ex.

mo
 Sr. 

Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


