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PROJETO DE LEI Nº 254-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar, com encargo, bem imóvel público à 
Associação Realiza Cultura e Ação Social - 
ARCA e dá outras providências. 

 
Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, com encargo, o bem 

imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Estrela sob a Matrícula nº 28.094, à 
Associação Realiza Cultura e Ação Social - ARCA, inscrita no CNPJ 18.977.781/0001-
34. 
 

Parágrafo único. O imóvel a ser doado possui a superfície de 999,75m² 
(novecentos e noventa e nove metros e setenta e cinco decímetros quadrados), e está 
situado nas esquinas das ruas Padre José Junges e Edmundo Muller, Bairro Boa 
União, neste Município. 

 
Art. 2º  O imóvel objeto da doação destina-se a construção da sede da 

Associação, com a construção de auditório, sanitários, salas para ação social, oficinas 
de teatro, música e dança.  
  
  Art. 3º  A donatária deverá no prazo de 02 (dois) anos, construir as benfeitorias 
necessárias para a efetivação de suas atividades descritas no art. 2º, sob pena de 
reversão do imóvel ao patrimônio do Município de Estrela.  
 
 Art. 4º Retornará o imóvel, com as benfeitorias nele edificadas, ao patrimônio 
do Município de Estrela, em caso de extinção da entidade ou por desvio da finalidade 
prevista no art. 2º. 
 
  Art. 5º  A donatária assume o encargo de, pelo período de 10 anos, contados da 
data de publicação da presente Lei, não alienar o imóvel recebido, transferi-lo ao 
patrimônio de outrem ou torná-lo objeto de locação, sob pena de reversão da presente 
doação, sem que lhe assista o direito à indenização pelas benfeitorias nele 
levantadas. 
 

Art. 6º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 
Lei, serão suportadas pelo donatário.  

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

 
GABINETE DO PREFEITO , em 09 de dezembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 09 de dezembro de 2013. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 254-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 254-01/2013, o qual autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar, com encargo, bem imóvel público à Associação Realiza Cultura e 
Ação Social - ARCA. 

A proposta apresentada visa à doação de uma área de 
terras, objeto da matrícula nº 28.094, situado na esquina das ruas Padre José Junges 
e Edmundo Muller, Bairro Boa União. A área a ser doada possui uma superfície de 
999,75m² (novecentos e noventa e nove metros e setenta e cinco decímetros 
quadrados). 

A área servirá para construção da sede da Associação, 
sendo a mesma constituída de: auditório, sanitários, salas para ação social, oficinas 
de teatro, música e dança. 

A Associação Realiza Cultura e Ação Social – Arca é uma 
associação civil, de caráter representativo, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos. 
Tem por finalidade: incentivar os jovens e as pessoas em geral através de oficinas de 
música, dança e teatro; cultivar a arte, principalmente o canto; promover e coordenar a 
assistência social, realizando cursos de formação e distribuindo na medida do 
possível, agasalhos, mantimentos e remédios; proporcionar e organizar meios de 
sadia recreação; entre outras. 

A donatária assume o encargo de, pelo período de 10 
anos, contados da data de publicação da presente Lei, não alienar o imóvel recebido, 
transferi-lo ao patrimônio de outrem ou torná-lo objeto de locação, sob pena de 
reversão da presente doação, sem que lhe assista o direito de indenização das 
benfeitorias nele levantadas. 

A cópia da matrícula e croqui da área a ser doada estão 
anexas ao Projeto de Lei nº 252-01/2013. 

Deste modo, submetemos à sutil análise desta Câmara o 
presente Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


