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PROJETO DE LEI Nº 030-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a permutar 
imóvel do Município por outro de 
propriedade de NS Administração e 
Participação Ltda. e Basso Participações 
Ltda. e dá outras providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetivar a permuta do imóvel 

pertencente ao patrimônio público do Município com outro de propriedade de NS 
Administração e Participação Ltda. e Basso Participações Ltda., conforme descrição a 
seguir: 

I – Imóvel do Município: Constituído da fração ideal do imóvel matriculado sob o 
nº 16.728 no livro 2-RG do Registro de Imóveis de Estrela, com a superfície de 
11.002,32m² (onze mil e dois metros e trinta e dois decímetros quadrados), localizado 
na esquina das Ruas Arnaldo J. Diel e XV de Novembro, Bairro Centro, neste 
Município de Estrela, avaliado em R$ 630.389,65 (seiscentos e trinta mil trezentos e 
oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).  

 
II – Imóvel de NS Administração e Participação Ltda. e Basso Participações 

Ltda.: Constituído da fração ideal do imóvel matriculado sob o nº 5.924 no livro 2-RG 
do registro de Imóveis de Estrela, com a superfície de 1.089,00m² (um mil e oitenta e 
nove metros quadrados), localizado na Rua Arnaldo J. Diel, Bairro Centro, neste 
Município de Estrela, avaliado em R$ 271.753,65 (duzentos e setenta e um mil 
setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e cinco centavos). 

 
 Art. 2º A NS Administração e Participação Ltda. e Basso Participações Ltda. 
pagarão ao Município de Estrela a diferença apurada entre os imóveis, no valor de R$ 
358.636,00 (trezentos e cinqüenta e oito mil seiscentos e trinta e seis reais). 
 

Parágrafo único. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 04 
(quatro) meses, após assinatura das escrituras. 
 

Art. 3º Cada proprietário arcará com as despesas com o Tabelionato e Registro 
de Imóveis, oriundas desta Lei. 
 
 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
5.810, de 25 de abril de 2012. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 25 de fevereiro de 2015. 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 25 de fevereiro de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 030-03/2015 
 

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

encaminhar o Projeto de Lei nº 030-03/2015, que autoriza o Poder Executivo a 
permutar imóvel do Município por outro de propriedade de NS Administração e 
Participação Ltda. e Basso Participações Ltda. e dá outras providências. 

A presente proposta tem por objetivo a permuta de áreas 
de propriedade do Município de Estrela e de NS Administração e Participação Ltda. e 
Basso Participações Ltda. 

A NS Administração e Participação Ltda. e Basso 
Participações Ltda. são proprietárias do imóvel objeto da matrícula nº 5.924, situado 
na Rua Arnaldo J. Diel, ao lado da escadaria recentemente restaurada.  

O Município é proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 
16.728, situado nas esquina das Rua Arnaldo J. Diel e XV de Novembro, ao lado da 
empresa Rhodoss Implementos Rodoviários. 

O Município tem interesse na área de propriedade da NS 
Administração e Participação Ltda. e Basso Participações Ltda., para fins de construir 
no local, um restaurante panorâmico, o qual será de grande importância para o 
processo de revitalização do entorno da escadaria que já teve a primeira etapa 
concluída. 

O imóvel de propriedade da NS e Basso possui a 
superfície de 1.089,00m² e está avaliada em R$ 271.753,65 (duzentos e setenta e um 
mil setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e cinco centavos). O imóvel de 
propriedade do Município possui a superfície de 11.002,32m², avaliado em R$ 
630.389,65 (seiscentos e trinta mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos). 

A NS Administração e Participação Ltda. e Basso 
Participações Ltda. pagarão ao Município de Estrela a diferença apurada entre os 
imóveis, no valor de R$ 358.636,00 (trezentos e cinqüenta e oito mil seiscentos e trinta 
e seis reais), no prazo máximo de 04 (quatro) meses. 

Em anexo cópia das matrículas, avaliações e croqui das 
áreas. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


