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PROJETO DE LEI Nº 072-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiro ao Rotary Club de Estrela. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ao Rotary Club de Estrela, inscrito no 
CNPJ sob nº 03.880.385/0001-17, com sede na Rua Tiradentes, nº 318, Centro - 
Estrela/RS.  

 
Art. 2º O auxílio de que trata o artigo 1º será repassado em parcela única e 

servirá para realização do “Parkchoppfest 2015”.  
 
Parágrafo único. A entidade beneficiada deverá encaminhar prestação de 

contas do auxílio ora concedido, ao Poder Executivo, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data de seu recebimento. 

 
Art. 3º 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. 4º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado 
entre as partes, atendendo à Legislação vigente e ao constante no Processo 
Administrativo nº 2397/2015. 

   
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
GABINETE DO PREFEITO, em 07 de maio de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data: _____/_____/20___ 
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Estrela, 07 de maio de 2015. 
 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 072-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 072-03/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro, no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao Rotary Club de 
Estrela. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 2397/2015, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 
003/2005, que disciplina a documentação necessária à habilitação de repasse de 
auxílio financeiro da Prefeitura Municipal de Estrela. 

O referido auxílio será repassado ao Rotary Club de 
Estrela para realização da 16ª edição do Parkchoppfest, a ser realizado entre os dias 
16 e 24 de maio. Este evento ocorre dentro do Maifest, alusivo ao aniversário de 
emancipação do Município de Estrela. 

O valor a ser repassado servirá para cobrir despesas com 
locação de pirâmides, PPCI, pagamento de shows e despesas com realização dos 
tradicionais grenais, entre outras despesas para realização deste evento que pretende 
atrair um grande público para o nosso Município. 

Salientamos, que as parcerias têm sido importantes 
alternativas do Poder Público na busca de soluções, bem como, também, uma forma 
de melhorar o desempenho e agilidade das ações necessárias aos trâmites formais 
para realização de eventos. 

Encaminhamos em anexo cópia do Plano de Aplicação 
referente à solicitação de auxílio. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei em 
Regime de Urgência, a fim de proporcionar tempo hábil para elaboração do Convênio, 
bem como repasse do valor que servirá para custear parte das despesas com esse 
importante evento no qual comemoramos o aniversário de 139 anos de emancipação 
político-administrativa de Estrela. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 

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


