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PROJETO DE LEI Nº 083-02/2022 
 

Autoriza o Poder Executivo a ressarcir à 
Empresa Pública de Logística Estrela, 
denominada E-LOG. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ressarcimento, em forma de 

Repasse Financeiro à Empresa Pública de Logística Estrela, denominada E-LOG, 
inscrito no CNPJ sob o nº 45.804.386/0001-22, no valor de R$ 106.230,00 (cento e seis 
mil e duzentos e trinta reais), referente ao período de 28 de março a 27 de maio de 2022, 
oriundo do contrato firmado entre a empresa NUTRITEC SUPRIMENTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 10.655.370/0001-10, e o MUNICIPIO DE ESTRELA, 
CNPJ: 87.246.120/0001-51. 

  
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por 

dotação orçamentária específica 
  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 15 de junho de 2022. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
César Augusto Pereira da Silva 

Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 15 de junho de 2022. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 083-02/2022 
 

 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 083 -
02/2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder ressarcimento em forma de 
Repasse Financeiro à Empresa Pública de Logística Estrela, denominada E-LOG. 

Cumpre esclarecer que após diversos movimentos, iniciado 
pelo Projeto de Lei solicitando autorização legislativa para criação da EMPRESA 
PÚBLICA DE LOGISTÍCA – E-LOG, posterior aprovação da Lei Municipal nº 
7.441/2021, elaboração do estatuto da referida empresa e registro do mesmo junto a 
JUCIS/RS ( deferido em 28/03/2022 - data que marca o início da competência e 
responsabilidade da E-LOG pelos valores auferidos) 

No entanto, em razão de entraves meramente burocráticos 
e com dificuldades iniciais para a abertura de Conta Bancária, os valores referentes a 
Cessão Onerosa à empresa Nutritec do espaço público junto ao Porto estavam sendo 
recolhido para os cofres do Poder Executivo. 

Ressalta-se que foi realizada abertura de conta e esta 
encontra-se agora, superado estes entraves, com conta bancária aberta apta a realizar 
movimentações financeiras, por isso o presente Projeto de Lei visa a regulamentação 
contábil e jurídica, de forma que os valores que são de competência exclusiva da 
Empresa Pública de Logística, passam a integrar os cofres da mesma, após esta 
aprovação legislativa. 

Sendo assim, encaminhamos o presente projeto de lei para 
análise e posterior emissão de Parecer 

Atenciosamente, 
 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Márcio Mallmann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


