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PROJETO DE LEI Nº 022-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Núcleo Cultural de Estrela 
e dá outras providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio objetivando a 

concessão de auxílio financeiro, no valor de R$ 282.869,75 (duzentos e oitenta e dois 
mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ao Núcleo Cultural 
de Estrela, inscrito no CNPJ sob nº 92.893.841/0001-93, com sede na Rua Marechal 
Floriano, 433 - Estrela/RS.  

 
Parágrafo único. O valor da subvenção será repassado em 11 (onze) parcelas 

mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 12.934,75 (doze mil 
novecentos e trinta e quatro reais e setenta cinco centavos) referente à parcela de 
fevereiro, a segunda no valor de R$ 32.213,50 (trinta e dois mil duzentos e treze reais 
e cinqüenta centavos), e as demais, no valor de R$ 26.413,50 (vinte e seis mil 
quatrocentos e treze reais e cinqüenta centavos), referentes aos meses de abril a 
dezembro, sendo o repasse efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencido. 

 
Art. 2º O auxílio de que trata o artigo 1º servirá para o custeio e manutenção 

das atividades da entidade, objetivando a realização de cursos de música 
instrumental, eventos culturais, oficinas de artes cênicas, artes plásticas, Coral de 
Estrela, Banda de Estrela, escola de danças, idiomas e outras atividades, 
desenvolvidas junto ao Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gaussmann. 

 
Art. 3º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da 

utilização do auxílio financeiro, mediante documentos que comprovem a correta 
aplicação da parcela recebida. 

 
Parágrafo único. O pagamento da parcela subseqüente fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária: 
Orgao .......: 12  SECR MUN CULTURA E TURISMO 
Unidade .....:  01  CULTURA 
13.392.1038.2030      MANUTENÇÃO DA CULTURA 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                           10611 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 20 de fevereiro de 2015. 
 

         
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 20 de fevereiro de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 022-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 022-

03/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio visando à 
concessão de auxílio financeiro ao Núcleo Cultural de Estrela e dá outras providências. 

A presente proposta tem origem no Processo Administrativo 
nº 7611/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, que disciplina a 
documentação necessária à habilitação de repasse de auxílio financeiro por parte da 
Prefeitura Municipal de Estrela, além de obter respaldo na legislação correlata. 

O Núcleo Cultural de Estrela é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo principal incrementar e desenvolver as atividades 
culturais do Município, em consonância com as diretrizes da área cultural do Estado, 
atuando junto ao Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gaussmann. 

O presente Projeto de Lei visa à continuidade do repasse do 
auxílio em questão, que já vem rendendo bons frutos à comunidade estrelense, através 
das diversas oficinas implementadas pela entidade, atividades saudáveis e de, 
principalmente, a crianças e adolescentes. 

Com os recursos disponibilizados, a Escola de Artes se 
consolidará como o principal suporte na organização e manutenção da Banda de Estrela; 

Dará sustentabilidade ao projeto Coral Municipal através de 
apoio continuado, incentivando o seu crescimento quantitativo e qualitativo, além de 
proporcionar oportunidades de integração com entidades congêneres e participações em 
eventos culturais oficiais ou não e, desta forma, devolver à comunidade a autoestima 
perante a cultura de nossa sociedade; 

Possibilitará a ampliação do atendimento de alunos por parte 
da Escola de Artes, contemplando uma significativa clientela inscrita em listagens de 
espera, com a possibilidade de uma multiplicação de vagas e a oferta de cursos para 
outros instrumentos além dos já oferecidos; 

Oportunizará a compra de mais instrumentos musicais e a 
manutenção dos que já existem e são emprestados gratuitamente para os alunos; 

Segue em anexo, Plano de Aplicação referente à solicitação 
de auxilio.  

Assim, acreditando estarem justificadas as razões do 
presente encaminhamento, submetemos este Projeto de Lei à análise e aguardamos a 
posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.

mo
 Senhor 

Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


