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PROJETO DE LEI Nº 222-01/2013 
  

Institui o Projeto Minha Escritura no 
Município de Estrela e dá outras 
providências. 
 

Art. 1º  Fica instituído no Município de Estrela o Projeto Minha Escritura. 
 
Parágrafo único. O Projeto minha Escritura tem por objetivo a concessão de 

Escritura Pública aos moradores dos loteamentos populares do nosso Município que 
se enquadrarem nas normas constantes na presente Lei. 

 
Art. 2º Fica o Poder executivo Municipal, autorizado a outorgar escritura pública 

de doação ou de compra e venda, aos contribuintes ou mutuários ocupantes dos lotes, 
do Loteamento Popular III, IV e V, Bairro Boa União, neste Município, depois de 
constatada sua quitação. 

 
Parágrafo único.  A Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico encaminhará cada escritura pública, de acordo com a situação de cada 
lote, se doado ou vendido. 

 
Art. 3º  As despesas que ocorrerão com a celebração da Escritura Pública, 

ficarão a cargo do Município. 
 
Art. 4º  Para receber a escritura de doação ou compra e venda, o proprietário do 

lote deverá solicitar via formulário específico e estar livre de débitos na Fazenda 
Municipal. 

 
Art. 5º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 10  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV E CONOMICO 
Unidade .....:  01  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO 
23.691.0003.2073      MANUTENÇÃO SECRETARIA PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                     10011 

 
Art. 6º   Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 

nº 5.067, de 24 de dezembro de 2009. 
 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 29 de outubro de 2013. 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito no exercício 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 29 de outubro de 2013. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 222-01/2013 
 

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

Vereadores, o Projeto de Lei nº 222-01/2013, que institui o Projeto Minha Escritura no 
Município de Estrela e dá outras providências. 

A presente proposta visa instituir no Município de Estrela, 
o Projeto Minha Escritura, onde os moradores dos loteamentos populares poderão 
registrar as casas onde residem em seus nomes, após comprovada sua quitação. 

Em dezembro de 2009 foi sancionada a Lei Municipal nº 
5.067, a qual autorizava o Poder Executivo a outorgar escritura pública aos ocupantes 
do Loteamento Popular III e IV, sendo agora acrescentado o Loteamento Popular V. 
Na mesma lei constava que as despesas com a celebração da escritura ficariam a 
cargo do contribuinte o que estamos alterando, visto que as despesas estão sendo 
arcadas pela Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

Como é de conhecimento dos nobres vereadores a 
implantação dos loteamentos III, IV e V tiveram início no ano de 1994, 1996 e 2001 
respectivamente, com a finalidade de transferir as famílias que residiam em locais 
alagáveis ou de risco, haja visto os prejuízos verificados, tanto para as famílias quanto 
para o Município quando da ocorrência de enchentes. 

O Loteamento Popular III possui 177 (cento e setenta e 
sete) lotes ocupados, o IV possui 82 (oitenta e dois) lotes e o V 34 (trinta e quatro), 
totalizando 293 (duzentos e noventa e três) lotes, onde todos estão sendo ocupados 
por famílias que se encontravam em locais de risco. 

Cabe salientar, que o Tabelionato exige uma lei que 
autorize o Poder Executivo Municipal a outorgar escritura pública dos loteamentos 
populares. 

Deste modo, encaminhamos para análise dessa Câmara 
de Vereadores o presente Projeto de Lei, ficando no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito no exercício 

 
 
 

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


