
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 39811000 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 039-03/2015 
  

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.456, 
de 24 de dezembro de 2014, que autorizou o 
Poder Executivo a conceder incentivo à 
Sociedade Porvir Científico – Faculdade de 
Tecnologia La Salle Estrela. 

 
Art. 1º Altera o artigo 2º da Lei Municipal n° 6.456, de 24 de dezembro de 2014, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 2º O incentivo de que trata o artigo anterior será o repasse no valor de R$ 

8.179,34 (oito mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro 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.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de março de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 11 de março de 2015. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 039-03/2015 
 

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

039-03/2015, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.456, de 24 de dezembro de 
2014, que autorizou o Poder Executivo a conceder incentivo à Sociedade Porvir 
Científico – Faculdade de Tecnologia La Salle Estrela. 

A Sociedade Porvir Científico – Faculdade de Tecnologia La 
Salle Estrela através do Processo Administrativo nº 7205/2014 solicitou incentivo 
destinado ao pagamento da locação do prédio onde a mesma está instalada. 

Em virtude de o pedido ter sido encaminhado em novembro 
foi colocado no Plano de Aplicação o valor do aluguel que estava sendo pago ao longo 
do ano de 2014. 

Em fevereiro do corrente ano recebemos correspondência 
da Faculdade La Salle solicitando o reajuste do valor, passando de R$ 7.699,98 (sete 
mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) para R$ 8.179,34 (oito 
mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). 

Tendo em vista que o valor constante na proposta, este 
informado pela Instituição, era o pago no ano de 2014, optamos por alterar a Lei 
Municipal nº 6.546, de 24 de dezembro de 2014 fazendo constar o valor reajustado. 
Para os demais exercícios o valor será reajustado através de termo aditivo conforme 
parágrafo único do artigo terceiro da Lei supracitada. 

Segue em anexo cópia do Ofício encaminhado pela 
Instituição. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

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


