
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 157-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro ao CPM da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
José Bonifácio. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, 

no valor de R$ 15.562,65 (quinze mil quinhentos e sessenta e dois reais e  sessenta e 
cinco centavos), ao CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio, 
inscrito no CNPJ nº 02.788.765/0001-63, com sede na RS 129, nº 5391, Distrito de 
Costão – Estrela/RS. 
 

Parágrafo único. O valor de que trata o caput deste artigo será utilizado para 
compra de materiais d expediente, materiais pedagógicos e reforma da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio, em conformidade com o plano de 
aplicação constante no Processo Administrativo nº 4901/2014. 

 
Art. 2º O auxílio de que trata o artigo anterior será repassado em 03 (três) 

parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 5.187,55 (cinco mil cento e  oitenta e 
sete reais e cinqüenta e cinco centavos) cada. 

 
Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será efetuado na data de 

assinatura do convênio a ser celebrado, a segunda parcela até o 5º dia útil do mês de 
novembro e a terceira parcela até o 5º dia útil do mês de dezembro. 

 
Art. 3º A entidade beneficiada deverá encaminhar ao Município a prestação de 

contas do valor recebido, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data da assinatura do convênio, por intermédio da apresentação de documentos que 
comprovem a sua correta aplicação. 

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

as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, aos 
preceitos da Lei Municipal 2.634/1993, além do constante na Ordem de Serviço nº 
003/2005, de acordo com o Processo Administrativo nº 4901/2014. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 03  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
04.122.0003.2012      MANUTENÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                   

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 18 de setembro de 2014. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 18 de setembro de 2014. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 157-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 157-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, no 
valor de R$ 15.562,65 (quinze mil quinhentos e sessenta e dois reais e  sessenta e cinco 
centavos), ao CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio – 
Estrela/RS. 

A presente proposta tem origem no Processo Administrativo 
nº 4901/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, que disciplina a 
documentação necessária à habilitação de repasse financeiro por parte da Prefeitura 
Municipal de Estrela, além de obter respaldo na legislação municipal tangente à 
concessão de auxílios. 

 O auxílio, no valor de R$ 15.562,65 (quinze mil quinhentos e 
sessenta e dois reais e  sessenta e cinco centavos) a ser repassado será destinado à 
aquisição de material de expediente, material pedagógico e reforma da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental José Bonifácio. 

O auxílio de que trata esta proposta será repassado em 03 
(três) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 5.187,55 (cinco mil cento e  oitenta e 
sete reais e cinqüenta e cinco centavos) cada. 

O Município de Estrela firmou convênio com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, para implantação de duas Agências de Correios 
Comunitária, uma no Distrito de Costão e outra no Distrito de Delfina. As agências foram 
instaladas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio e Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Pedro Jorge Schmidt. 

Entre as obrigações da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos está o repasse financeiro mensal, hoje estipulado em R$ 2.674,00 (dois mil 
seiscentos e setenta e quatro reais), correspondente a implantação das duas agências. 

Os valores recebidos pelo Município, originários do convênio 
supracitado, serão repassados através de auxílio, para os CPMs das escolas onde foram 
instaladas as Agências de Correios Comunitárias. 

A Parceria firmada entre a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e o Município de Estrela proporcionou maior comodidade aos moradores das 
comunidades contempladas, além de proporcionar uma nova fonte de renda para os 
CPMs das Escolas que aderiram ao projeto. 

Segue em anexo cópia do Plano de Aplicação. 
Assim, encaminhamos o presente Projeto para devida 

análise e posterior emissão de Parecer. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Sr. 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


