
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 127-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 
Parceria com a Associação Casa de Passagem 
do Vale, objetivando o repasse de recursos, e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Parceria com a Associação Casa 

de Passagem do Vale, inscrito no CNPJ sob nº 02.761.647/0001-61, com sede na Rua 
Frederico Germano Haenssgen, n° 2262, Vila Célia – Cruzeiro do Sul/RS, com o objetivo de 
proporcionar o repasse de recursos financeiros.  

 
Art. 2º A Parceria tem como objetivo abrigar provisoriamente mulheres, acompanhadas 

ou não de seus filhos e/ou filhas, que foram vítimas de violência doméstica oferecendo 
alimentação, bem como assessoria jurídica, social e psicológica.  

 
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Organização da Sociedade 

Civil, para aplicação no objeto da Parceria, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais) mensais. O valor será repassado em 12 (doze) parcelas de acordo com o plano de 
trabalho aprovado, sendo o repasse efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencido. 

 
Art. 4º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da utilização 

do auxílio financeiro, mediante documentos que comprovem a correta aplicação da parcela 
recebida.  

 
Parágrafo único. O pagamento da parcela subseqüente fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte dotação 
orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0013.2048      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                 13829 
 

Art. 6º Demais disposições serão estabelecidas no Termo de Parceria a ser celebrado 
entre as partes, o qual será regido pelo constante na presente Lei, bem como na legislação 
correlata, principalmente o constante na Lei Federal nº 13.019/2014  e alterações posteriores 
e demais dados constantes no Processo Administrativo 4941/2017. 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 04 de outubro de 2017. 
 

 Carlos Rafael Mallmann 
 Prefeito de Estrela 

Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

         
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
 

 
 
 
 
 

 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

Estrela, 04 de outubro de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 127-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 127-

01/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Parceria com a Associação 
Casa de Passagem do Vale, objetivando o repasse de recursos, e dá outras providências. 

A Casa de Passagem do Vale do Taquari é uma 
Organização de Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que foi criada por um esforço 
conjunto dos diversos municípios que apresentam a necessidade de acolhimento 
provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco 
de morte e ameaças em razão de violência doméstica, através do fornecimento de 
alimentação, bem como assessoria jurídica, social e psicológica. 

A realização desta parceria irá atender a Política Pública 
de Assistência Social (instituída através da Constituição Federal, da Lei Orgânica da 
Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social) no que tange à proteção 
social especial a pessoas e grupos que tenham seus direitos violados, entre eles se 
encontram as mulheres em situação de violência na qual o Município tem a obrigação 
de ajudá-las. 

Ainda, o custo de manutenção de um serviço à nível 
municipal, que atenda estas necessidades, torna-se extremamente oneroso para os 
cofres públicos municipais, sendo que as alternativas regionais mostram-se mais 
viáveis. 

Dentro desse contexto, vislumbra-se a viabilidade da 
execução da parceria, uma vez que a entidade executa as ações que propõe em seu 
projeto técnico social, demonstrando que as atividades desenvolvidas estão de acordo 
com os serviços socioassistenciais previstos, correlacionando o objeto às metas e 
resultados de acordo com o cronograma, segue em anexo o plano de trabalho. 

Por conseguinte, o Município se propõe a repassar o valor 
de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em 12 (doze) parcelas mensais para a  

Associação Casa de Passagem do Vale, ficando obrigado a prestar contas conforme de 
termo de parceria a ser fixado. 

Cópia dos documentos pertinentes à Entidade, assim 
como os pareceres emitidos, e outras informações, estão anexos ao processo 
Administrativo 4941/2017. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Senhor 

Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


