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PROJETO DE LEI Nº 052-01/2021 

 
Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal 
n° 6.847, de 14 de dezembro de 2016, que 
autoriza o Poder Executivo a credenciar 
empresas ou entidades que prestam serviço 
de acolhimento de idosos e pessoas 
portadoras de necessidades especiais e dá 
outras providências. 

 
 
Art. 1º Altera o inciso I do art. 2°, o caput do art. 3° e o caput do art. 5º da Lei 

Municipal n° 6.847, de 14 de dezembro de 2016, que passam a vigorar com as seguintes 
redações: 

 
“Art. 2º […] 
I – Idosos que não possuem condições de permanecer com a família por vivência 

de situações de violência e/ou negligência, em situação de rua e/ou de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos, em condições clínicas/físicas que exijam 
cuidados especiais pelo nível de dependência em que os familiares não consigam 
suprir, salvo em casos excepcionais a serem comprovados por laudo social. 

 
 
Art. 3° As avaliações passarão sempre pela equipe técnica do CREAS que 

emitirá parecer após esgotadas todas as alternativas de manutenção junto à família, 
para encaminhamento mediante autorização da gestão do Departamento de Assistência 
Social da Secretaria da Saúde de Estrela. 

 
 
Art. 5° O Município contribuirá com valor mensal de 20% a 100% de 1 (um) salário 

mínimo nacional vigente por acolhido, conforme avaliação da equipe técnica do CREAS 
e autorização do Departamento de Assistência Social da Secretaria da Saúde de 
Estrela. 

 
Art. 2º Inclui o parágrafo único no art. 2° da Lei Municipal n° 6.847, de 14 de 

dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. O idoso deverá estar residindo por mais de dois anos no 

Município de Estrela, mediante comprovante de residência e/ou laudo social.”  
 
Art. 3º A partir da data em que a lei entra em vigor, os casos atendidos até então 

serão reavaliados no período de seis meses a um ano para atender as novas 
disposições. 

 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na data 
da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de maio de 2021. 

 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
  

        Roberto Arenhart 
           Secretário de Administração 

  
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 052-01/2021 
 
 
Senhor Presidente e 

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

Projeto de Lei nº 52-01/2021, que altera e inclui dispositivos na Lei Municipal n° 6.847, 
de 14 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a credenciar empresas ou 
entidades que prestam serviço de acolhimento de idosos e pessoas portadoras de 
necessidades especiais e dá outras providências. 

O presente projeto está alterando o inciso I do art. 2° para 
fazer a previsão de que o acolhimento se dará para idosos que estão em condições 
clínicas que exijam cuidados especiais e que os familiares não consigam suprir, algo 
que não tinha previsão anteriormente. Também o projeto está inserindo no art. 3º a 
previsão de que as avaliações de idosos e pessoas portadoras de necessidades 
especiais que necessitam de acolhimento sejam realizadas também pelo Departamento 
de Assistência Social. 

Na continuidade do projeto estamos alterando o art. 5º para 
criar faixas de contribuição para famílias que não possuem condições financeiras de 
arcar com todas as despesas do acolhimento. Uma vez que estamos recebendo casos 
de pessoas e solicitações de familiares que não atendem totalmente aos critérios 
relacionados a renda. Contudo encontram dificuldade em prestar o cuidado e não 
possuem plenas condições financeiras de arcar completamente com o valor das 
instituições. Tal situação se dá em função da crise econômica que vem acometendo 
nossa população e cuja tendência é agravar. Compreendemos que pensar em 
alternativas para estes casos seja importante, também enquanto forma de prevenir 
situações de risco e violação de direitos. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


