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PROJETO DE LEI Nº 038/2021, de 15 de setembro de 2021. 

 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZA A CONCEDER REPASSE DE RECURSOS 

FINANCEIROS PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL 

DE PICADA CAFÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

  LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

 

LEI: 

 

  Art. 1º-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros para a 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE PICADA CAFÉ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.728.494/0001-50, ampliando o 

valor do repasse instituído no Termo de Colaboração nº 001/2021. 

 

  Art. 2º-  O valor do repasse financeiro a ser acrescido será de até R$ 262.940,00 (duzentos e 

sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais) que deverá ser aplicado, exclusivamente, no Objeto do Termo de 

Colaboração. 

  

Art. 3º- Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 15 de setembro de 2021. 

 

 

         LUCIANO KLEIN 

               Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 038/2021 
 
 

 

 

Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

 

 

  Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 038/2021, considerando a 

necessidade de ampliação do repasse a ser concedido à Fundação Assistencial de Picada Café. 

 

  A complementação no valor de R$ 262.940,00 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos de 

quarenta reais) ao repasse a ser concedido à Fundação Assistencial para o segundo semestre de 2021, faz-se necessária, 

após pedido exarado pela Diretoria da Fundação, tendo em vista a construção de salas no prédio que abriga a entidade, 

o que ocasionou a possibilidade de atendimento de mais crianças. 

Ainda, faz-se necessário a complementação de valores, eis que o distanciamento social limitou e 

restringiu o número de salas, sendo que antes, uma sala era suficiente para o atendimento de até 12 (doze) crianças, 

mas, agora, nesse momento de pandemia, em uma sala pode atender apenas 07 (sete) crianças, o que gera aumento 

significativo nos custos da entidade, que, diante desse cenário, teve de realizar novas contratações de profissionais a 

fim de suprir a demanda de atendimentos ofertados. 

Os valores solicitados a título de complementação, decorrem de uma estimativa de gastos da 

Fundação para os próximos meses, considerando as despesas com folha de pagamento, encargos sobre a folha, 

transporte de funcionários, honorários contábeis, mensalidade sindical, provisões de férias e décimo terceiro salário e 

impostos incidentes, sendo que, constará de eventual termo aditivo a ser realizado entre a entidade e o Município de 

Picada Café a necessidade de prestação de contas , bem como a necessidade de devolução de valores em caso de sobra 

de recursos ou aplicação fora do objeto contratual. 

Registre-se que o valor a ser repassado, decorre pedido de alteração do plano de trabalho, com as 

devidas justificativas e comprovações para o complemento. Tal pedido, passou pelo crivo do Gestor do Termo de 

Colaboração firmado entre a Fundação e o Município e também do Conselho Municipal de Educação, sendo que 

ambos exararam parecer favorável ao pedido de complementação formulado, cujo repasse se solicita autorização 

legislativa dos nobres Vereadores. 

O repasse objetiva garantir o pleno atendimento às necessidades das crianças em sua primeira fase 

da vida, com o objetivo de garantir o acesso das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de idade nas Escolas de 

Educação Infantil, oportunizando o desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivos, sociais e psicomotores, 

identificando suas limitações e possibilidades. 

Esse atendimento de educação, por sua vez, é realizado através de parceria com a Fundação 

Assistencial de Picada Café, visando a descentralização do serviço público mediante repasse financeiro.  

Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 

 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        LUCIANO KLEIN 

              Prefeito Municipal 

 


