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PROJETO DE LEI Nº 121-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro a Associação de 
Bolão dos Vales - ABOVALES. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor de 
R$ 7.000,00 (sete mil reais), a Associação de Bolão dos Vales - ABOVALES, inscrita 
no CNPJ sob nº 19.606.097/0001-09, com sede na Rua Irmando Renildo Weisheimer, 
721 – Bairro Montanha, Lajeado/RS. 
 

Art. 2º O auxílio será repassado a Associação de Bolão dos Vales - ABOVALES 
em parcela única e tem a finalidade de viabilizar parte das despesas com a 
participação em competições ao longo do ano, de acordo com o plano de aplicação 
anexo ao Processo Administrativo nº 3348/2015. 
 

Art. 3º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas da aplicação do 
montante repassado, mediante documento que comprove a sua destinação, até 
31 de dezembro de 2015, data de encerramento da temporada 2015. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária: 
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO 
Unidade .....:  01  GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0002.2008      MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                             2041 

 
Art. 5º Demais disposições sobre o presente auxílio serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
3348/2015, relativo à questão. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 23 de julho de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 23 de julho de 2015. 
 
 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 121-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Câmara de Vereadores para 

encaminhar o Projeto de Lei nº 121-03/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder auxílio financeiro a Associação de Bolão dos Vales - ABOVALES. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 3348/2015, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 
003/2005, que disciplina a documentação necessária à habilitação de repasse de 
auxílio financeiro por parte da Prefeitura de Estrela. 

Associação de Bolão dos Vales – ABOVALES foi fundada 
em 11 de novembro de 2013, com o objetivo de representar, desenvolver, difundir, 
incentivar e cultivar atividades ligadas ao esporte do bolão, sendo esta Associação a  
responsável pela organização das competições regionais da modalidade de bolão de 
todas as categorias e naipes na Região do Vale do Taquari e parte do Vale do Rio 
Pardo e representa os associados perante a Federação e Confederação. 

A fim de viabilizar a participação do grupo de bolonistas da 
Sociedade Rio Branco nas diferentes competições ao longo do ano, faz-se necessário 
o apoio do Governo Municipal. 

O auxílio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser 
repassado para a Associação de Bolão dos Vales - ABOVALES, será utilizado para 
custear parte das despesas com as competições ao longo do ano. 

Através das competições, realizadas por todo o Rio 
Grande do Sul e até mesmo outros Estados do Brasil, o grupo de bolonistas e a 
Associação estarão divulgando o Município de Estrela. 

Segue em anexo, cópia do Plano de Aplicação. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 

qual aguardamos Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

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


