
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

Fone: 39811000 

 
PROJETO DE LEI Nº 020-02/2018 

  
Autoriza o Município a firmar Termo de Parceria 
com a organização da sociedade civil 
“Associação Vale do Taquari de Esportes”, 
objetivando o repasse de recursos. 
 

Art. 1º Autoriza o Município a firmar Termo de Parceria com a “Associação Vale do 
Taquari de Esportes”, inscrita no CNPJ Nº 09.228.752/0001-89, com sede na Rua Arnaldo 
Balvê, n°270, Bairro Oriental, neste Município de Estrela/RS, com o objetivo de proporcionar o 
repasse de recursos financeiros.  

 
Art. 2º A parceria tem como objetivo a realização de ação conjunta para a manutenção 

das atividades esportivas/sociais gratuitas para a comunidade, das equipes de competição que 
representam o Município e para realização do 12° Festival Internacional Cidade de Estrela de 
voleibol feminino. 

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Organização da Sociedade Civil, 

para aplicação no objeto da Parceria, o valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
Art. 4º A Organização da Sociedade Civil beneficiada obriga-se a prestar contas da 

aplicação do recurso repassado, de acordo com o Termo de Parceria a ser firmado entre as 
partes. 

 
Art.5º 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                                 406 

 
Art. 6º Demais disposições serão estabelecidas no Termo de Parceria a ser celebrado 

entre as partes, o qual será regido pelo constante na presente Lei, bem como na legislação 
correlata, principalmente o constante na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores e 
demais dados constantes no Processo Administrativo 409/2018. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

                  Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 ____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de fevereiro de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 020-02/2018 
 

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

de Lei nº 020-02/2018, que autoriza o Município a firmar Termo de Parceria com a organização 
da sociedade civil “Associação Vale do Taquari de Esportes”, objetivando o repasse de 
recursos. 

A Associação Vale do Taquari de Esportes, AVATES, junto com 
a Prefeitura de Estrela, por intermédio da SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
vem desenvolvendo no município um projeto esportivo social, “CRIANÇAS ESPORTE CLUBE”, 
atendendo mais de 350 crianças e adolescentes de forma gratuita no contra-turno escolar, 
oferecendo atividades esportivas contribuindo no distanciamento de imagináveis riscos 
inerentes da sociedade, oferecendo um ambiente saudável e principalmente de formação, 
como cidadãos e possíveis desportivas, que acabam por receber bolsas de estudo em escolas 
particulares da região, contribuindo na construção sócio/cultural no contexto familiar. 

Estas crianças e adolescentes ao manifestarem potencialidades 
passam a fazer parte de equipes de competição, que apontam o nome do Município de Estrela 
como referencia em categorias de base, no caso do voleibol, para toda região do Sul do País e 
até mesmo a países da América do Sul, como por exemplo, Argentina. 

Ainda, o repasse servirá para a realização do 12° Festival 
Internacional Cidade de Estrela de voleibol feminino, maior evento de base da América do Sul, 
que servirá para descobertas de novos talentos, bem como servirá para engajar a comunidade 
no evento, promover a identidade estrelense no público que assiste aos jogos, tornar o nome 
de Estrela reconhecido com Município apoiador do esporte e promotor da saúde da população, 
além de movimentar o comércio local. 

Portanto, o projeto se justifica, pois trabalha na formação dos 
seus participantes e nas potencialidades dessa faixa etária, tendo como objetivo desenvolver a 
prática social/esportiva dos seus praticantes. 

Dentro desse contexto, vislumbra-se a viabilidade da execução 
da parceria, uma vez que a entidade executa as ações que propõe em seu projeto técnico 
social, demontrando que as atividades desenvolvidadas estão de acordo com os serviços 
sociassistenciais previstos correlacionados o objeto às metas e resultados de acordo com o 
cronograma, segue em anexo o plano de trabalho. 

Por conseguinte, o Município se propõe a repassar o valor de 
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a “Associação Vale do Taquari de Esportes”, 
ficando esta obrigada a prestar contas conforme termo de parceria a ser fixado. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


