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PROJETO DE LEI Nº 069-03/2015 
  

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.476, 
de 13 de janeiro de 2015 que autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio com a 
Comunidade Evangélica de Estrela e dá 
outras providências. 

 

 Art. 1º Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 6.476, de 13 de janeiro de 2015, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “Art. 3º Valor repassado mensalmente será de aproximadamente R$22.000,00 
(vinte e dois mil reais) a partir de maio do exercício corrente, correspondente ao 
período determinado na Lei. O valor poderá ser alterado para maior caso houver 
indenizações devido a rescisões de contrato. 

 
Parágrafo único. O recurso mencionado no caput compreende despesas com 

salário, 13º salário, férias, encargos sociais, bem como indenização para rescisão de 
contratos. Poderá também ser utilizado para despesas urgentes necessárias para 
ofertar atendimento de qualidade para os acolhidos, bem como garantir o 
funcionamento da Instituição Pousada da Criança.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 2015. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 05 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 069-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos apresentar o 

Projeto de Lei nº 069-03/2015, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.476, de 13 
de janeiro de 2015 que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
Comunidade Evangélica de Estrela e dá outras providências. 

O Município, através da Lei Municipal nº 6.476, de 13 de 
janeiro de 2015, foi autorizado a firmar Convênio com a Comunidade Evangélica de 
Estrela, visando à implementação e o desenvolvimento do Projeto de Abrigo para 
Crianças e Adolescentes, denominado “Pousada da Criança”. 

O Poder Executivo foi autorizado a repassar o valor 
mensal de R$ 17.083,33 (dezessete mil oitenta e três reais e trinta e três centavos). 

Em virtude de pequenos ajustes e alterações necessárias, 
como contratação de um motorista para cumprimento das atividades desenvolvidas 
para crianças e adolescentes do Município realizadas na Instituição Pousada da 
Criança, devido à regionalização da mesma, faz-se necessária a alteração do valor 
repassado mensalmente. 

A partir de maio o valor a ser repassado será de R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais). 

Deste modo, submetemos o projeto à criteriosa análise e 
solicitamos emissão de Parecer desta colenda Câmara. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

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


