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PROJETO DE LEI Nº 209-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro ao Tamoio 
Futebol Clube. 

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

no valor de R$ 13.067,50 (treze mil sessenta e sete reais e cinqüenta centavos), ao 
Tamoio Futebol Clube, inscrito no CNPJ nº 89.071.666/0001-44, com sede na Linha 
Wolf – Distrito de Costão – Estrela/RS. 

 
Art. 2º O auxílio será repassado a Tamoio Futebol Clube em parcela única e 

tem a finalidade de viabilizar o pagamento de despesas com a realização de melhorias 
na Sede Social da entidade. 
 

Art. 3º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas da aplicação do 
montante repassado, mediante documento que comprove a sua destinação, até 
90 (noventa) dias após o seu recebimento. 
 

Art. 4º Em contrapartida ao auxílio recebido, a Tamoio Futebol Clube, 
compromete-se a ceder o uso de sua Sede para eventuais atividades realizadas pelo 
Município de Estrela. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......:    03  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
04.122.0003.2012     MANUTENÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                             3006 

 
Art. 6º Demais disposições sobre o presente auxílio serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
6404/2014, relativo à questão. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 02 de janeiro de 2015. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 04 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 04 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 209-02/2014 

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

209-02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio 
financeiro, no valor de R$ 13.067,50 (treze mil sessenta e sete reais e cinqüenta 
centavos), ao Tamoio Futebol Clube – Estrela/RS. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 6404/2014, 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$ 13.067,50 (treze mil sessenta e 
sete reais e cinqüenta centavos) a ser repassado será destinado à realização de 
melhorias na Sede Social do Tamoio Futebol Clube proporcionando maior comodidade 
aos usuários da sede. 

Em contrapartida ao auxílio recebido, a Tamoio Futebol 
Clube, compromete-se a ceder o uso de sua Sede para eventuais atividades 
realizadas pelo Município de Estrela. 

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 


