
Ofício nº 039/2015                                                        Giruá, 23 de abril de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 040/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar
convênio e a repassar recursos financeiros a Associação dos Estudantes de Giruá -  ASSEGIR”.

O Projeto de Lei em tela, tem por objetivo solicitar autorização legislativa para firmar convênio e
a repassar recursos financeiro a Associação dos Estudantes de Giruá – ASSEGIR, visando a concessão do
auxílio à estudantes de nível técnico e universitário, que diariamente se deslocam de nosso Município à
outros em busca de qualificação. 

O recurso é referente o primeiro semestre do ano de 2015, e 395 alunos receberão o benefício,
sendo um investimento de R$79.000,00(setenta e nove mil reais).

É importante ressaltar, que o referido programa foi retomado ainda em 2010 e a cada ano vem
abrangendo mais estudantes.

Seguem  em  anexo,  Plano  de  Trabalho,  Certidão  de  regularidade  da  Fazenda  Municipal,  da

previdência social e o certificado do Fundo de Garantia.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

 
Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidenta do Poder Legislativo
Giruá/RS
 

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 040/2015                    DE 23 DE ABRIL DE 2015.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  firmar
Convênio  e  a  repassar  recursos  financeiros  a
Associação dos Estudantes de Giruá -  ASSEGIR.

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado, a repassar recursos financeiros, a
Associação de Estudantes de Giruá - ASSEGIR, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº  12.081.739/0001-54,  com sede  no  Município  de  Giruá(RS)  à  Rua  Porto  Xavier,  nº  68,  Bairro
Hortêncio, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Maurício Moreira Lopes, brasileiro, solteiro,
CPF nº 011571700-56.

§1º - Os recursos financeiros mencionados no caput deste artigo, que serão repassados à
Entidade,  através  desta  Lei,  referente  o  primeiro  semestre  de  2015,  totalizarão  o  valor  de
R$79.000,00(setenta e nove mil reais), destinados especificamente ao pagamento de parte das despesas
com o transporte de estudantes, associados da ASSEGIR, para os Municípios vizinhos, que utilizarem o
transporte para qualificação, através de Cursos Técnico e Universitário.

§ 2° -  Para efetivar o repasse será firmado Termo de Convênio entre as partes, que será
através de depósito bancário e/ou pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal.

§ 3º - O transporte somente poderá ser feito por empresas devidamente habilitadas e com os
veículos adequados ao transporte rodoviário.

Art.2º -  Os recursos financeiros serão repassados a Entidade através de Convênio, em três
parcelas mensais,  sendo a primeira parcela referente os meses de março e abril/15 e será no valor de
R$39.500,00 (trinta e nove mil  e quinhentos reais) em até dez dias após a assinatura do convênio, a
segunda  e  a  terceira  parcelas  correspondente  os  meses  de  maio  e  junho/15,  no  valor  de
R$19.750,00(dezenove  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais)  cada,  e  serão  pagas  até  o  dia  dez  do  mês
subsequente .

Art.3º  -  Em contrapartida  ao  auxílio  recebido,  a  entidade  beneficiada  se  compromete  a
efetuar parte do pagamento das despesas dos associados, com o transporte às instituições de Ensino, bem
como efetuar a prestação de contas dos recursos recebidos no prazo estipulado no Termo de Convênio a
ser  firmado logo após a sanção da presente Lei.

Art.4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
07 - SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0705 - OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO
12 364 0023 2,351 -ASSISTÊNCIA E INCENTIVO A ESTUDANTES NÍVEL SUPERIOR
3.3.3.5.0.41.00.00.5109 -  CONTRIBUICOES
FR: 001Livre

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 23 DE ABRIL DE 2015, 60º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Viva a vida sem drogas!



Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


