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PROJETO DE LEI Nº 101-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro ao Centauros 
Rugby Clube. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao Centauros Rugby Clube, inscrito no 
CNPJ nº 14.381.967/0001-75, com sede na Rua Rubem Berta, nº 153, Bairro Cristo 
Rei – Estrela/RS. 

 
Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo será repassado em 

parcela única e será utilizado para cobrir despesas com manutenção do Projeto Social 
Escolinha de Rugby, em conformidade com o plano de aplicação constante no 
Processo Administrativo nº 1060/2014. 

 
Art. 2º O Centauros Rugby Clube deverá encaminhar ao Município a prestação 

de contas do valor recebido, até o dia 31 de dezembro de 2014, data do encerramento 
da temporada 2014, por intermédio da apresentação de documentos que comprovem 
a sua correta aplicação. 

 
Art. 3º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, aos 
preceitos da Lei Municipal 2.634/1993, além do constante na Ordem de Serviço nº 
003/2005, de acordo com o Processo Administrativo nº 1060/2014. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
27.813.0006.2032      MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTE LAZER 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                             6005

   
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 26 de maio de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 26 de maio de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 101-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 101-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao Centauros Rugby Clube – Estrela/RS. 

A presente proposta tem origem no Processo Administrativo 
nº 1060/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, que disciplina a 
documentação necessária à habilitação de repasse financeiro por parte da Prefeitura 
Municipal de Estrela, além de obter respaldo na legislação municipal tangente à 
concessão de auxílios. 

 O auxílio, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser 
repassado será destinado com a manutenção do Projeto Social Escolinha de Rugby. Com 
o valor a ser repassado serão adquiridas bolas, cones, cintos de tag rugby e pagamento 
de professor. 

O Centauros Rugby Clube é uma equipe de Rugby fundada 
em fevereiro de 2011 em nosso Município, sendo a primeira equipe de rugby dos vales do 
Taquari e Rio Pardo. 

A Prefeitura de Estrela, através da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SMEL), vêm apoiando o Centauros Rugby Clube desde sua fundação.  

O Projeto Social Escolinha de Rugby visa oportunizar a 
crianças entre 9 e 14 anos a vivência do rugby, através de escolinha de tagrugby, em 
projeto a ser realizado nas escolinhas do Município. 

Uma das maneiras de iniciação ao Rugby para as crianças é 
o “Tag Rugby”, variante do jogo em que não há o contato, em que os jogadores participam 
da partida com bandeiras penduradas ao calção. A posse de bola dependerá do 
adversário em conseguir arrancar ou não a bandeira. 

O Projeto irá beneficiar 200 (duzentas) crianças com a 
prática do rugby em espeço adequado e com orientação profissional. Proporcionará 
aprendizado básico de regrase fundamentos do esporte, bem como dos princípios que 
regem o rugby, tais como: coletividade, amizade, disciplina, auto-cntrole, estratégia, entre 
outros; Proporcionar às crianças o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais; 
Fomentar a criação de novos atletas e a formação de cidadãos. 

Segue em anexo, o Plano de Aplicação referente ao pedido. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para devida 

análise e posterior emissão de Parecer. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Sr. 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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