
Ofício nº 050/2015                Giruá,  22 de maio de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 051/2015 que  “Autoriza o Executivo Municipal a firmar
convênio  para  repassar  recursos  financeiros  oriundos  do  FUNDEB,  à  Instituição  Sinodal  de
Assistência, Educação e Cultura – ISAEC e Ceder Professor”.

A exemplo dos anos anteriores, solicitamos autorização legislativa para repassar recursos
financeiros, oriundos do FUNDEB, a Entidade Beneficente de Assistência Social da Instituição Sinodal
de Assistência, Educação e Cultura – ISAEC, conveniada ao FUNDEB, com o objetivo de subsidiar a
manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação Infantil, e para cedência de 01(um) professor da
Rede municipal de Ensino em regime suplementar de 19 horas para desempenhar atividades junto ao
Colégio Evangélico Rui Barbosa no ano letivo de 2015.

Em apenso, cópia do Plano de aplicação, certidão negativa de débitos previdenciários e de
tributos municipais, certificado de regularidade do FGTS e o CNPJ da entidade.

Contando  com  a  compreensão  e  nos  colocando  a  disposição  para  esclarecimentos,
despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

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

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 051/2015                   DE 22 DE MAIO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio para
repassar recursos financeiros oriundos do FUNDEB, à
Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura –
ISAEC e Ceder Professor.

Art.1º-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, oriundos
do FUNDEB, através de Convênio, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), a Entidade Beneficente de
Assistência Social, da Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura – ISAEC, inscrita no CNPJ
sob nº 96.746.441/0018-54, localizada na Rua Leopoldo Vontobel nº 600, Bairro Centro, Giruá/RS, neste
ato representado pela diretora  Senhora Ângela Paula Kupske CPF nº 813.048.540-00.

§ 1º Os recursos financeiros mencionados no caput deste artigo serão repassados a Entidade
em  07  parcelas  mensais,  sendo  as  duas  primeiras  no  valor  R$18.750,00(dezoito  mil,  setecentos  e
cinquenta reais) cada, destas a primeira repassada em até dez dias após a assinatura do convênio e a
segunda até o quinto dia útil do mês subsequente, as demais parcelas no valor de R$12.500,00(doze mil e
quinhentos reais) até o quinto dias útil de cada mês a contar do mês de agosto/2015.

§  2º  O  repasse  destina-se  a  subsidiar  a  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  na
Educação Infantil,  através do atendimento dos alunos matriculados na Educação Infantil,  modalidade
creche, exercício 2015.

Art.2º- Como forma de contrapartida a Entidade compromete-se a:

a) utilizar os recursos financeiros repassados pelo Município, referentes aos alunos da educação infantil 
com a devida modalidade de ensino;

b) aplicar os recursos, exclusivamente para o pagamento das despesas pertinente a educação infantil;

c) oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola a todos os alunos da educação
infantil  conforme  critérios  objetivos  e  transparentes,  condizentes  com os adotados pela  rede pública,
inclusive a proximidade da escola e o sorteio, sem prejuízo de outros critérios considerados pertinentes;

d) atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos da educação infantil, vedada a cobrança de
qualquer tipo de taxa de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança;

e) disponibilizar a lista das crianças atendidas, com nome completo, data de nascimento, e demais dados
que tratar pertinente, a qual deverá ser assinada pelos responsáveis da entidade, devendo ser remetida
trimestralmente à SMEC.

Art.3º -O Termo de Convênio será firmado tão logo ocorra a sanção da presente Lei. 

Art.4º- A Entidade beneficiada prestará contas da perfeita aplicação dos auxílios recebidos,
junto a Contadoria da Prefeitura Municipal, até 60 dias após o recebimento da última parcela.
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Art.5º-  As despesas  decorrentes  do  repasse  de  recurso  financeiro  serão  suportadas  pelo
seguinte Órgão e dotação orçamentária:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0704 FUNDEB
12 365 0044 2,361 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIADAS - FUNDEB
3.3.5.0.43.00.00 -3758- Subvenções Sociais
FR: 0031 – FUNDEB

Art.6º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder de 01 (um) professor  da Rede
Municipal  de  Ensino,  em  regime  suplementar  de  19(dezenove)  horas semanais,  para  desempenhar
atividades junto ao Colégio Rui Barbosa durante o ano letivo de 2015.

Art.7º- A  cedência  do  servidor  será  feita  através  de  convênio  que  regulamentará  as  demais
questões pertinentes.

Art.8º-  As  despesas  decorrentes  da  cedência  serão  suportadas  por  dotação  orçamentária  da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art.9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 22 DE MAIO DE 2015, 60º ANO
DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


