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PROJETO DE LEI Nº 010-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro a Fundação 
Vovolândia São Pedro. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a Fundação Vovolândia São Pedro, inscrita no CNPJ 
sob nº 00.222.582/0001-50, com sede na Rua Júlio de Castilhos, 1740 – Bairro Cristo 
Rei, neste Município de Estrela/RS. 
 

Art. 2º O auxílio será repassado a Fundação Vovolândia São Pedro em parcela 
única e tem a finalidade de viabilizar parte das despesas com a aquisição e instalação 
de transformador para instituição, de acordo com o plano de aplicação anexo ao 
Processo Administrativo nº 87/2015. 
 

Art. 3º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas da aplicação do 
montante repassado, mediante documento que comprove a sua destinação, até 
120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  06  FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
08.241.0013.2179      MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES 

 
Art. 5º Demais disposições sobre o presente auxílio serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
87/2015, relativo à questão. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de janeiro de 2015. 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 09 de janeiro de 2015. 
 
 

 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 010-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Câmara de Vereadores para 

encaminhar o Projeto de Lei nº 010-03/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder auxílio financeiro a Fundação Vovolândia São Pedro. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 87/2015, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, 
que disciplina a documentação necessária à habilitação de repasse de auxílio 
financeiro por parte da Prefeitura Municipal de Estrela. 

A Fundação Vovolândia São Pedro é um residencial 
especializado no atendimento às pessoas idosas, onde elas recebem atenção 
individual, com todo amor, respeito e dedicação, em um ambiente familiar e acolhedor. 

Inaugurada em 25 de novembro de 1995, a Fundação 
Vovolândia São Pedro é uma entidade civil de direito privado, com autonomia 
administrativa, financeira e sem fins lucrativos, que se destina a prestar serviços de 
atendimento a pessoas idosas, favorecendo sua integração e convívio, inspirada nos 
princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana e cristã. 

O auxílio no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a 
ser repassado para a Fundação Vovolândia São Pedro, será utilizado para custear 
parte das despesas com o Projeto “TRANSFORMADOR: gerar melhor qualidade de 
vida”, que trata da aquisição e instalação de um transformador particular. 

O objetivo do projeto é poder proporcionar aos idosos um 
lugar mais confortável para se viver, melhorando a qualidade de vida.  

Segue em anexo, cópia do Plano de Aplicação. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 

qual aguardamos Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 
 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


