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PROJETO DE LEI Nº 062-01/2013  

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real 
de uso de bem imóvel público à Associação 
dos Jovens Estrelenses - AJES. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de uso 

onerosa de bem imóvel público à Associação dos Jovens Estrelenses - AJES, inscrita 
no CNPJ sob nº 89.913.479/0001-60, com sede na Rua Padre José Junges, nº 60 – 
Estrela/RS. 

 
Art. 2º O imóvel referido no artigo anterior, objeto desta concessão, refere-se a 

um prédio em alvenaria com aproximadamente 350,00m² (trezentos e cinqüenta metros 
quadrados) e uma quadra de esportes constantes no imóvel inscrito no Registro de 
Imóveis sob nº 8.547, localizado na Rua Padre José Junges, nº 60, Bairro Boa União, 
neste Município de Estrela/RS. 
 

Art. 3º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo período de 05 (cinco) anos, 
contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de prorrogação por 
igual período. 
 

Art. 4º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 
outorgadas por contrato celebrado entre as partes, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 997/2013, relativo à questão.  

 
Art. 5º A rescisão do contrato, sem direito a qualquer indenização, se dará, se a 

entidade der destino diverso ao imóvel, que não seja para o fim solicitado.     
 
Art. 6º  Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 

concessionária. 
 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO , em 10 de abril de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 10 de abril de 2013. 

 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 062-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos, para análise dessa Câmara de 

Vereadores, o Projeto de Lei nº 062-01/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel público à 
Associação dos Jovens Estrelenses - AJES. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
que tramita na Prefeitura Municipal de Estrela sob nº 997/2013 e tem como objetivo a 
concessão de bem imóvel público à Associação dos Jovens Estrelenses - AJES. 

A Associação solicita a concessão do imóvel para 
realização das atividades comunitárias, reuniões de assembléia, promoções sociais, 
reuniões teóricas do grupo Patrulha Mirim, bem como da escolinha de esportes da 
AJES. 

Trata-se da concessão de um prédio em alvenaria com área 
aproximada de 350,00m² (trezentos e cinqüenta metros quadrados) e uma quadra de 
esportes aberta, sendo estes partes do imóvel inscrito no Registro de Imóveis sob nº 
8.547, onde a Associação desenvolve suas atividades. 

As despesas com água e luz correrão por conta da 
Associação dos Jovens Estrelenses - AJES. 

Encaminhamos em anexo, o croqui e a matrícula do imóvel 
objeto da concessão. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise desta Câmara e posterior emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


