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PROJETO DE LEI Nº 023-01/2021 
   

 
Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento 
2021, Lei Municipal nº 7335, de 16 de dezembro 
de 2020, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três 
mil reais). 
  

O PREFEITO DE ESTRELA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
vigente Lei Orgânica e Lei Municipal nº 7335, de 16 de dezembro de 2020, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no 
Orçamento 2021, Lei Municipal nº 7335, de 16 de dezembro de 2020, no valor de R$ R$ 
73.000,00 (setenta e três mil reais), classificados sob as seguintes rubricas 
orçamentárias: 
 

Órgão .......: 6 SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

Unidade .....: 1 SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

13.392.0012.1061 - Implantação e manutenção do projeto memorial histórico de Estrela 
 

344905200000000000 Equipamentos e material permanente R$ 25.000,00 
 

344903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 17.000,00 
 

344903000000000000 Material de consumo R$ 16.000,00 
 

333904000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 
comunicação - PJ 

R$ 5.000,00 

 

333903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 5.000,00 
 

333903000000000000 Material de consumo R$ 5.000,00 
 

TOTAL R$ 73.000,00 
  

Art. 2º Servirão de cobertura aos aludidos créditos do art. 1º os recursos oriundos 
das seguintes alterações orçamentárias: 

Superávit existente na conta corrente n° 12.300-5, Banco do Brasil, agência de Estrela, 
cujo recurso é Alienação de Ativos (1068), no valor de 58.000,00; 
Além, das seguintes reduções orçamentárias: 
 

 

Órgão .......: 6 SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

Unidade .....: 1 SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

27.813.1018.1042 - CONST/REFORMA ÁREAS COBERTAS/NÃO COB P/PRÁTIC 
ESPORTIVAS 

 

344905100000000000 Obras e instalações R$ 15.000,00 
 

TOTAL R$ 73.000,00 
  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 04 de março de 2021. 
  

 
 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
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Roberto Arenhart 

Secretário da Administração 
 

 

 

 

 
 

   Visto da Contabilidade  Visto da Assessoria Jurídica 

_______________________  _______________________ 

 
Data:  _____/_____/20____  Data:  _____/_____/20____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrela, 04 de março de 2021. 
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Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 023-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 023-

01/2021, que altera a Lei Municipal nº 7.335, de 16 de dezembro de 2020, Lei 
Orçamentária Anual. 
 A proposta de implantação de um memorial para abrigar o museu 

municipal e o arquivo municipal é superior há 30 anos. Inclusive a primeira legislação municipal 

que instituiu o museu municipal data de 1987, pela lei 1952. Desde lá, muitas movimentações 

culturais e populares se seguiram, sendo inclusive autorizada a criação de Memorial no espaço 

pela Lei 4.032/2005, mas não chegou a ser implantado de forma definitiva. Importante destacar 

que a criação deste citado Memorial foi aprovada justamente para o espaço onde hoje se pretende 

reformar. Também há o registro da implantação de movimentos como o Centro Cultural 25 de 

Julho, também extinto em razão da ausência de espaço para preservação dos documentos e 

arquivos históricos da cidade. 
A construção deste memorial tem como grandes objetivos: de 

estabelecer na cidade a cultura da preservação do acervo histórico – documental e de peças -; de 

incentivar a doação de artigos e documentos ao setor público, garantindo a correta destinação e 

valorização de nossa história e a atração de pessoas ao mundo de valorização ao passado e de 

turistas para conhecer e difundir a história da cidade. 
Justificando que hoje não há um local público destinado à receber 

doações, o que acaba por fazer com que muitas pessoas doem para entidades ou particulares, 

fazendo com que o município perca um importante acervo de sua história, muitas vezes difícil de 

ser recuperado. 

Considerando que hoje o município detém de poucas peças e de 

equipe restrita junto à Prefeitura, é correto afirmar que a partir da definição de um espaço físico, 

a comunidade poderá se sentir segura em doar peças e documentos ao município que, aos poucos, 

vai instituir a cultura da preservação e ampliação do acervo. 

Com a implantação deste prédio e oficialização da implantação do 

memorial, é possível buscar recursos externos, que possibilitaria o investimento nesta estruturação 

para garantir a ampliação deste trabalho de preservação do acervo. Portanto, é necessário termos 

instituído o memorial para podermos ter acesso a recursos para investimento no setor. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Para preservar o nosso patrimônio, a Constituição Federal 

Brasileira, em seu artigo 216, afirma que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL Artigo publicado em 

https:meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/museu-retrato-umasociedade.htm: “O Museu, 

espaço de conexão entre ciência, cultura e sociedade, tendo como papel informar e educar por 

meio de exposições permanentes, atividades recreativas, multimídias, teatro, vídeo e laboratórios. 

Espaço de despertar a curiosidade, estimulando a reflexão e o debate, promovendo a cidadania, 

colaborando para a sustentabilidade das transformações culturais estando ao longo do tempo 

auxiliando para a formação cultural em nosso país, intensificando saberes inerentes as construções 

do desenvolvimento humano ao longo do traçado histórico. Local de progresso do patrimônio 

cultural, de comunicação da sabedoria, preservação da memória, da trajetória histórica, de 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/museu-retrato-umasociedade.htm
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inovação, comprometendo-se a divulgar e preservar a diversidade. Tornando-se ponto de 

encontro, instrumento de socialização da consciência religioso, técnica, educacional, étnica, 

estrutural, etc. Disponibilizando capacidades de “ver o outro lado da moeda”, participando das 

transfigurações culturais. Por meio de seus documentos raros, máquinas, jornais, pinturas, 

esculturas, desenhos, móveis, instrumentos, sua arquitetura, por seu acervo, o museu tem sido 

reflexo do desenvolvimento processado por nossa sociedade. Sua capacidade tecnológica de 

expor, desenvolver e traduzir o que se apresenta de mais rico, de forma a complementar nosso 

gnose. Este espaço nos faz perceber o quanto somos fadados ao conhecimento e seus 

desdobramentos. Quando visitamos um museu depreendemos o quão pequenos somos, e 

entendemos a valência dos rendimentos de nossas transformações culturais. Identificando nossa 

história por meio de objetos e imagens, fazendo com que criemos bens para reflexão sobre o 

passado, a atualidade e o futuro. Museus são importantes para a formação cultural do país, pois 

reconhecem as transformações da inteligência quando os expõe em seus eventos e salas, 

desvelando o que está aparentemente encoberto pela ignorância dos arrogantes.” 

 Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, ficando no 
aguardo da apreciação e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Elmar André Schneider 
 Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Estrela/RS 


