
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 013-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a contribuir 
mensalmente com as entidades de 
representação dos municípios, conforme 
menciona. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente com a 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM (CNPJ N.º 00.703.157.0001-
83), entidade nacional de representação dos municípios; com a ASSOCIAÇÃO 
GAÚCHA MUNICIPALISTA – AGM (CNPJ N.º 97.003.453.0001-03); com a 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS – FAMURS (CNPJ N.º 
88.733.811.0001-42), entidades estaduais de representação dos Municípios. 

 
Art. 2º A contribuição visa assegurar a representação institucional do Município 

de Estrela nas esferas administrativas do Estado do Rio Grande do Sul e da União, 
junto ao Governo Federal e os diversos Ministérios, Congresso Nacional e demais 
órgãos normativos, de execução e de controle e para: 

I. integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos 
governamentais e legislativos, defendendo os interesses do Município; 

II.  participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos 
Município, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à 
modernização e instrumentalização da Gestão Pública Municipal; 

III. representar o Município em eventos oficiais de âmbito nacional, regional, 
microrregional ou local; 

IV. desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à 
modernização da Gestão Pública Municipal. 

 
Art. 3º Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o 

Município contribuirá financeiramente com as entidades em valores mensais a serem 
estabelecidos na Assembleia Geral anual das mesmas. 

 
Parágrafo único. As entidades de representação prestarão contas dos 

recursos recebidos na forma estabelecida pelas respectivas Assembleias Gerais. 
 
Art. 4º Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para 

esta finalidade até a data de publicação da presente Lei. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO 
Unidade .....:  01  GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0002.2008      MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                       2011 

 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

4.708, de 30 de julho de 2008 e a Lei Municipal nº 4.709, de 30 de julho de 2008. 
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Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de janeiro de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
         Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 14 de janeiro de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 013-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

013-03/2015, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as 
entidades de representação dos municípios, conforme menciona. 

A Organização dos Municípios em entidades de 
representação tem significativa importância para que a conquista da Autonomia 
consagrada na Constituição de 1988 realmente se efetive e seja reconhecida e 
respeitada pelos demais Entes que constituem as outras esferas de poder que 
compõem a federação brasileira. 

A atuação persistente da CNM pleiteando em nome dos 
municípios junto aos diversos ministérios e outras instituições tem carreado 
significativos ganhos para os Entes Públicos locais que não teriam sido alcançados 
não fosse a arregimentação de agentes políticos municipais, organizada pela CNM. 

A CNM permanentemente por seus quadros técnicos e 
políticos vem levando aos diversos órgãos e entes governamentais as dificuldades 
enfrentadas pelos agentes políticos para efetivamente cumprir as obrigações 
atribuídas aos entes locais, ou pela Constituição da República ou pelos inúmeros 
programas governamentais que são criados pela União e pelos Estados e que 
somente se concretizam com a interveniência direta e obrigatória dos municípios. 

A atuação constante da Federação das Associações de 
Municípios do RS pleiteando em nome dos municípios junto aos diversos ministérios e 
outras instituições tem carreado significativos ganhos para os Entes Públicos locais. 

Somando esforços com a CNM atua a FAMURS 
representando os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul e levando aos diversos 
órgãos e entes governamentais as dificuldades enfrentadas pelos agentes políticos 
para efetivamente cumprir as obrigações atribuídas aos entes locais, ou pela 
Constituição da República ou pelos inúmeros programas governamentais que são 
criados pela União e pelos Estados e que somente se concretizam com a 
interveniência direta e obrigatória dos municípios. 

A Associação Gaúcha de Municípios  – AGM, entidade 
associativa dos prefeitos do Rio Grande do Sul foi criada com o objetivo de fortalecer o 
municipalismo e garantir aos municípios apoio em suas demandas junto aos governos 
estadual e federal. A AGM está localizada estrategicamente no Centro Administrativo 
do Estado do Rio Grande do Sul-CAFF,  junto à maioria das Secretarias Estaduais. A 
lei estadual n° 12.368 de 10 de novembro de 2005 reconhece a nossa entidade como 
órgão de representação dos municípios, garantindo assento nos diversos conselhos 
estaduais existentes na estrutura do Estado. 

Fundada em julho de 1993, em seus 20 anos de 
existência, a AGM consolidou-se e expandiu os seus serviços oferecendo uma 
contrapartida aos municípios associados condizente com suas necessidades. Assim, 
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estruturou uma assessoria jurídica inteiramente gratuita visando garantir aos prefeitos 
associados ampla defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos.  

 Com o intuito de termos em uma única Lei todas as 
entidades as quais prestam assessoria ao Município e tendo em vista que estamos 
nos integrando a Associação Gaúcha Municipalista – AGM, propomos a revogação 
das Leis Municipais nºs 4.708 e 4.709, de 30 de julho de 2008 e encaminhamos essa 
proposta que contempla a Confederação Nacional de Municípios – CNM, a Federação 
das Associações de Municípios do RS – FAMURS e a Associação Gaúcha 
Municipalista – AGM. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
ficando no aguardo da apreciação por parte dessa egrégia Câmara de Vereadores.  

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


