
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 105-03/2015 
  

Autoriza a realização de Convênio entre o 
Município de Estrela, Bom Retiro do Sul e 
Fazenda Vilanova e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com os 

Municípios de Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova, visando o repasse mensal de 
valores por parte destes, para o atendimento, em regime de abrigo, na Pousada da 
Criança, para crianças e/ou adolescentes com idade entre três e dezoito anos 
incompletos, vítimas de violência e/ou abandono, cujo acolhimento institucional seja 
determinado pela autoridade judiciária. 

 
Art. 2º Os Municípios de Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova pagarão ao 

Município de Estrela o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por 
abrigado. 

 
Parágrafo único. O pagamento deverá ser realizado até o 5º dia útil de cada 

mês, mediante depósito bancário em nome do Município de Estrela. 
 
Art. 3º Este Convênio  terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado, caso haja interesse das partes, através de termo aditivo por igual período. 
 
Parágrafo único. O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, mediante comunicação por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem 
que caiba qualquer tipo de indenização. 

 
Art. 4º Demais disposições serão estabelecidas no Convênio a ser celebrado 

entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, ao constante no 
Processo Administrativo nº 3122/2015. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de junho de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 30 de junho de 2015. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 105-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei 

nº 105-03/2015, que autoriza a realização de Convênio entre o Município de Estrela, 
Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova e dá outras providências. 

A presente proposta visa autorizar o Poder Executivo 
Municipal a firmar Convênio com os Municípios de Bom Retiro do Sul e Fazenda 
Vilanova. 

O Convênio de que trata esta Lei, visa o repasse mensal 
de valores por parte dos Municípios de Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova, para o 
atendimento, em regime de abrigo, na Pousada da Criança, para crianças e/ou 
adolescentes com idade entre três e dezoito anos incompletos, vítimas de violência 
e/ou abandono, cujo acolhimento institucional seja determinado pela autoridade 
judiciária. 

A instituição de acolhimento Pousada da Criança é um 
abrigo municipal que acolhe crianças e adolescentes do Município de Estrela mediante 
medida de proteção deferida pelo Poder Judiciário. 

Em 2013 iniciou-se uma discussão junto ao Judiciário e 
Ministério Público para tornar a Pousada da Criança em uma instituição de 
acolhimento regional que abranja os municípios da Comarca. 

Atendendo ao que foi definido em audiências realizadas 
entre as partes, propomos a realização de Convênio entre os Municípios de Bom 
Retiro do Sul e Fazenda Vilanova para o atendimento as crianças e/ou adolescentes 
encaminhados pelo Poder Judiciário. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para devida análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

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


