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PROJETO DE LEI Nº 153-01/2013 
  

Autoriza o Município de Estrela a firmar o 
Protocolo de Intenções com a Fundação 
para o Desenvolvimento de Recursos 
Humanos - FDRH e dá outras providências.  
 

Art. 1º  Fica autorizado o Município de Estrela - RS a firmar o Protocolo de 
Intenções com a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, 
inscrita no CNPJ nº 87.136.883/0001-40, situada na Av. Praia de Belas, nº 1595, 
Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, conforme documento incorporado a presente 
Lei. 

 
Art. 2º  O Protocolo de Intenções que trata esta Lei tem por objetivo a 

cooperação entre os partícipes para desenvolver o interesse comum pela prestação 
do serviço público, democrático e de qualidade por meio do aperfeiçoamento da 
gestão pública através da formação continuada dos servidores públicos e agentes 
sociais, bem como pelo atendimento das demandas de recursos humanos e 
assessoramento organizacional.  

 
Art. 3º O Protocolo de Intenções não gera obrigações de repasse de recursos 

financeiros ou de bens entre os partícipes.  
 
Art. 4º  O Protocolo de Intenções de que trata esta Lei terá prazo de duração 

indeterminado, podendo ser rescindido pelas partes, a qualquer momento, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 
 Art. 5º Demais disposições sobre a presente parceria serão estabelecidas no 
Protocolo de Intenções a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 3819/2013, relativo à questão.  

   
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO , em 05 de agosto de 2013. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 05 de agosto de 2013. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 153-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 153-

01/2013, que autoriza o Município de Estrela a firmar o Protocolo de Intenções com a 
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH e dá outras 
providências. 

O presente Projeto de Lei tem origem no Processo 
Administrativo nº 3819/2013, sendo está uma proposta encaminhada pela Fundação 
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH. 

O objetivo da proposta é firmar o Protocolo de Intenções 
que visa estabelecer cooperação, oferta e execução das ações educativas voltadas 
aos servidores públicos e agentes sociais do Município. 

A Rede Escola de Governo consiste em um sistema 
integrado de formação continuada voltada aos servidores públicos e agentes sociais, e 
vem sendo construída pelo Governo do Estado, por meio da Fundação para o 
Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, em parceria com instituições de 
ensino superior de interesse público, sem fins lucrativos. 

A Rede Escola de Governo tem por objetivos promover a 
formação continuada para os servidores públicos municipais e agentes sociais; ser 
instrumento de articulação entre Governo do Estado, as universidades, os organismos 
internacionais, a sociedade civil e as diferentes esferas do governo; organizar redes 
coletivas e transversais de cooperação a fim de multiplicar práticas inovadoras e 
inclusivas na gestão pública além de consolidar espaço de reflexão e formulação 
sobre o papel do Estado, de democracia e das inovações no serviço público. 

A assinatura do Protocolo de Intenções entre o município 
e a Fundação viabiliza a participação do município em quaisquer das ações 
educativas da Rede Escola de Governo. 

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


