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PROJETO DE LEI Nº 123-01/2013 
 

Autoriza o Município a firmar Convênio com o 
Tribunal Regional do Trabalho visando à 
locação de imóvel para manutenção da Vara 
do Trabalho em Estrela. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel comercial, de 

propriedade de Ilécio Nilson Becker, com 384,83 m², situado na Rua Coronel Müssnich, 
nº 36 – Centro, neste Município de Estrela, para a manutenção da Vara do Trabalho em 
Estrela. 

 
Art. 2º  O período de locação será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por igual período mediante termo de aditamento. 
 
Art. 3º  O valor do aluguel será pago diretamente ao proprietário do imóvel, 

conforme Contrato a ser firmado, nos termos do Convênio a ser celebrado entre o 
Município de Estrela e o Tribunal Regional do Trabalho. 
 

Parágrafo único. O contrato firmado poderá ser rescindido antes do término 
previsto no caso de ser concluída a obra da sede própria da Vara do Trabalho no 
Município. 

 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO , em 19 de junho de 2013. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de junho de 2013. 

 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 123-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 123-01/2013, que 
autoriza o Município a firmar Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho visando à 
locação de imóvel para manutenção da Vara do Trabalho em Estrela. 

A jurisdição da Vara do Trabalho de Estrela, além do 
nosso Município, compreende os municípios de Teutônia, Colinas, Imigrante, 
Bom Retiro do Sul, Fazenda Vila Nova e Westfália, constituindo-se em um novo 
pólo de crescimento de nossa cidade. 

A escolha do imóvel foi promovida pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, que, após vistoria em vários imóveis do 
Município, realizada no mês de dezembro de 2004, apontou para o que melhor 
se adequava aos fins pretendidos.  

Através do presente encaminhamento, solicitamos 
autorização para manter a locação do referido imóvel, propiciando a continuidade 
da parceria feita entre o Município e o TRT, atendendo à solicitação feita pelo 
próprio tribunal. 

O contrato a ser feito entre as partes poderá ser 
rescindido antes do prezo previsto no caso de conclusão da obra de construção da 
Vara do Trabalho em Estrela a ser edificado junto a Rua Pinheiro Machado. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise e aguardamos a emissão de Parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


