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PROJETO DE LEI Nº 104-04/2016 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar convênio com a SEBRAE-RS 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Rio 
Grande do Sul). 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a 
SEBRAE-RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado 
do Rio Grande do Sul). 
 

Art. 2º A finalidade do convênio é a cooperação técnica para o atendimento e 
disponibilização de soluções para Microempreendedores Individuais no Município de 
Estrela-RS, sendo que as cláusulas e condições serão definidas através de convênio 
firmado entre os dois entes. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

 Carlos Rafael Mallmann 
  Prefeito 
 
 
 
  

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 05 de dezembro de 2016. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 104-04/2016 
 

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

Projeto de Lei nº 104-04/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com a SEBRAE-RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Rio Grande do Sul). 

A presente proposta tem por finalidade a cooperação 
técnica para o atendimento e disponibilização de soluções para Microempreendedores 
Individuais no Município de Estrela-RS, na estrutura do Município, na sala do 
Empreendedor. Este espaço será destinado para o atendimento aos empreendedores 
estrelenses na oferta de serviços e na formação de Microempreendedores Individuais, 
bem como abertura, baixa de empresas e a confecção das declarações anuais do 
MEI. 

A implantação da Sala do Empreendedor visa centralizar os 
serviços de atendimento de Estrela aos empresários, empreendedores, 
microempresas e empresas de pequeno porte, de forma especial, em um único local, 
visando à simplificação e desburocratização dos processos referentes à abertura, 
alteração e baixa de empresas, bem como fornecer informações, orientações e 
instrumentos que permitam melhorar a competitividade das empresas atendidas, 
sendo que o atendimento também poderá ser realizado pela internet. 

Para viabilização do convênio, o SEBRAE-RS se 
compromete a fornecer material institucional, material de comunicação para soluções, 
capacitar o corpo técnico de atendentes da Sala do Empreendedor para realização da 
gestão da sala e do atendimento, disponibilizar consultor para o acompanhamento da 
sala, disponibilizar capacitações, consultorias e assessorias para os MEI’s. 

Já o Município comprometer-se-á a disponibilizar espaço 
físico para a Sala do Empreendedor para os atendimentos do Microempreendedor 
Individual; prover na sala do empreendedor os móveis, equipamentos recursos 
humanos  e material de consumo; e designar funcionários com perfil de atendimento 
para a Sala do Empreendedor e disponibilizá-los para capacitação prévia com o 
SEBRAE-RS. 

 Ainda, o presente convênio não gerará repasse de 
recursos financeiros, devendo os mesmos responsabilizarem-se por seus custos 
internos para cumprimento do estabelecido. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei do 
qual aguardamos a devida análise e emissão de Parecer. 

Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
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