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PROJETO DE LEI Nº 061-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo repassar 
recursos à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Estrela - APAE. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos, no valor de 
R$ 75.398,40 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta 
centavos), bem como, o co-financiamento (contrapartida) do Município, de 20%, no 
valor de R$ 15.079,68 (quinze mil, setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela – APAE, CNPJ 
89.071.732/0001-86, que desenvolve ações de assistência social contempladas pelo 
financiamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do 
Fundo Nacional de Assistência Social – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PISO DE TRANSIÇÃO.  
  
 Parágrafo único.  Além dos recursos descritos no caput deste artigo, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a repassar à APAE os valores decorrentes da 
aplicação financeira dos recursos oriundos do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (Piso de Transição de Média e Alta Complexidade - Pessoa com 
deficiência). 
 
 Art. 2º O Município firmará Convênio com a entidade indicada no art. 1º, com o 
objetivo da execução dos serviços assistenciais de ação continuada do corrente ano.  
  

Art. 3º A entidade beneficiada deverá comprovar, mensalmente, até o 5º dia útil 
do mês subseqüente, o efetivo atendimento, mediante apresentação de relatório ao 
Departamento de Assistência Social. 
 
 Art. 4º O valor será repassado em 08 (oito) parcelas, de acordo com a liberação 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para o Município de 
Estrela, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 
 
 § 1º Poderá ocorrer mais de um repasse ao mês, conforme recebimento da 
verba federal. 
 
  § 2º Para fins de prestação de contas, o número da parcela corresponde ao 
mês de competência, mesmo diante do atraso, poderá ser comprovada com despesas 
efetuadas em período pretérito. 
 

Art. 5º Caso haja cancelamento do repasse das parcelas oriundas do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Município não repassará também a 
contrapartida, ficando revogada automaticamente a eficácia desta Lei e a vigência do 
Convênio. 
   
 Art. 6º Os recursos mencionados no art. 1º serão atendidos através das 
seguintes dotações orçamentárias: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
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08.244.0013.2048      MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCl 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                 13829 
Unidade .....:  02  CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL 
08.242.1042.2135      PROGRAMA  PSE MEDIA COMPLEXIDADE 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                 13862 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo consignará, nas respectivas Leis 

Orçamentárias, valores suficientes para o atendimento das despesas decorrentes da 
presente Lei que ultrapassem o exercício financeiro corrente. 
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 15 de abril de 2015. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 15 de abril de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 061-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 061-03/2015, que autoriza o Poder Executivo repassar recursos à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela – APAE, mantenedora da 
Escola de Educação Especial Cantinho do Sorriso. 

A APAE é uma associação civil, filantrópica, de caráter 
educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e 
outros, sem fins lucrativos, que mantém uma Escola de Educação Especial e uma 
clínica com atendimentos especializados com equipe multidisciplinar, com 
atendimentos semanais, desenvolve programas de habilitação, reabilitação, educação 
e preparação para o trabalho, incluindo a colocação dos alunos no mercado de 
trabalho. 

Os recursos em questão, destinados anualmente à 
entidade, através do Serviço de Ação Continuada de Assistência Social, são a fonte 
principal para custeio e manutenção das atividades da Entidade (conforme plano de 
aplicação em anexo). 

Para manter a escola e os atendimentos especializados 
são necessários profissionais habilitados, assim como, materiais adequados tornando 
os custos elevados. 

Os recursos que são destinados anualmente através do 
Serviço de Ação Continuada de Assistência Social, em doze parcelas e com a 
contrapartida de 20% do município, são parte dos recursos essenciais para 
pagamento dos custos com pessoal e para manutenção da entidade durante o ano. 

De acordo com a liberação do FNAS – Fundo Nacional de 
Assistência Social, os recursos, a serem repassados em 8 parcelas, totalizam R$ 
90.478,08, dos quais R$ 75.398,40 referem-se ao valor que será repassado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (através do Fundo Nacional 
de Assistência Social) e R$ 15.079,68 ao co-financiamento do Município 
(contrapartida). 

Deste modo, submetemos o presente Projeto de Lei a 
criteriosa análise desta Câmara de Vereadores para que após seja emitido Parecer 
referente a questão. 

 
Atenciosamente, 

 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


