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PROJETO DE LEI Nº 039-01/2017 
  

Autoriza o Município a firmar Termo de Parceria 
com a organização da sociedade civil 
“Associação Educacional Colméia”, objetivando o 
repasse de recursos do FUNDEB. 
 

Art. 1º Autoriza o Município a firmar Termo de Parceria com a “Associação Educacional 
Colméia”, inscrita no CNPJ sob nº 89.778.658/0001-32, com sede na Rua Dr. Lauro Muller, nº 
40, Bairro Boa União, Estrela/RS, com o objetivo de proporcionar o repasse de recursos 
financeiros oriundos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com base no número de alunos do 
censo escolar da Educação Infantil dos segmentos de creche e pré-escola, conforme Lei 
Federal nº 11.494/2007 e Decreto Federal nº 6.253/2007.  

 
Art. 2º A parceria tem como objetivo realizar o atendimento de crianças de 2 (dois) a 6 

(seis) anos, proporcionando a criança condições adequadas de desenvolvimento físico, 
emocional, cognitivo e social, promovendo a ampliação de suas experiências, conhecimentos, 
estimulando seus interesses, levando em conta seu grau de desenvolvimento. 

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

para aplicação no objeto da Parceria, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
provenientes do FUNDEB. 

 
Art.4º A Organização da Sociedade Civil beneficiada obriga-se a prestar contas da 

aplicação do recurso repassado, de acordo com o Termo de Parceria firmado entre as partes. 
 
Art.5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte dotação 

orçamentária: 
Orgao .......: 05  SECR MUN EDUCAÇÃO 
Unidade .....:  06  FUNDEB 
12.365.1010.2028      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                              5149 

 
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 11.494/2007 e Decreto Federal nº 
6.253/2007 e alterações posteriores e demais dados constantes no Processo Administrativo 
1257/2017. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de março de 2017. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
                  Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos 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, 22 de março de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 039-01/2017 
 

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

Projeto de Lei nº 039-01/2017, que autoriza o Município a firmar Termo de Parceria com 
a organização da sociedade civil “Associação Educacional Colméia”, objetivando o 
repasse de recursos do FUNDEB. 

A Associação Educacional Colmeia presta atendimento para 
aproximadamente a 147 crianças de 2 (dois) a 6 (seis) anos que são atendidas no 
horário das 6h às 19h de segundas a sextas com uma equipe de 28 profissionais, 
proporcionando a criança condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, 
cognitivo e social, promovendo a ampliação de suas experiências, conhecimentos, 
estimulando seus interesses, levando em conta seu grau de desenvolvimento. 

Contudo, para realizar o atendimento às crianças conta  
com contribuições voluntárias que somam um valor em torno R$ 10.500,00, sendo que o 
custo mensal para o atendimento é em torno de R$ 55.000,00. Portanto, a entidade não 
possui recursos suficientes para sua subsistência nem para manter a qualidade e 
continuidade deste trabalho se não for com o auxilio do ente púbico. 

Dento deste contexto, a parceria a ser firmada tem por 
objetivo a conjugação de esforços entre Associação Educacional Colmeia e o Municipio 
de Estrela, objetivando promover a educação infantil através do estudo da identidade da 
criança no conhecimento de seu nome, sua moradia e da interação com a familia. 
Aanalisar o raciocio lógico, a expressão oral e corporal; a coordenação motora; a 
percepção auditiva e visual da criança, verficar quais métodos utlizados para que a 
criança aprenda brincando a se conhecer melhor e descobrir o meio ao qual pertence. 

Portanto, vislumbra-se a viabilidade da execução da 
parceria através de um repasse no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
provenientes do FUNDEB, uma vez que a entidade executa as ações que propõe em 
seu projeto técnico social, demontrando que as atividades desenvolvidadas estão de 
acordo com os serviços sociassistenciais previstos, correlacionado o objeto às metas e 
resultados de acordo com o cronograma, segue em anexo o plano de trabalho. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


