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PROJETO DE LEI Nº 156-01/2013  
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão de direito real de uso de 
bem imóvel público, à União Assistencial 
Ltda. 

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

bem imóvel público à União Assistencial Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
06.006.346/0001-83, estabelecida na Rua Bento Gonçalves, nº 1347, Bairro Centro, 
Lajeado-RS. 

 
Art. 2º  O imóvel, objeto da presente concessão, refere-se a uma área de terras 

com a superfície de 1.555,878m² (um mil quinhentos e cinqüenta e cinco metros 
quadrados oitocentos e setenta e oito decímetros quadrados), sem benfeitorias, 
localizado na Rua Henrique Uebel, Bairro das Indústrias, neste Município, matriculado 
no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 21.984. 

 
Parágrafo único. Sobre a referida área será averbada uma servidão de 

passagem para acesso à área dos fundos, matriculada no Registro de Imóveis de 
Estrela sob nº 28.498, sendo essa localizada ao lado esquerdo do terreno tendo a 
largura de 3,50 metros por toda sua extensão, devendo está ser respeitada. 

 
Art. 3º  Na área supracitada a União Assistencial Ltda. construirá um prédio com a 

finalidade de instalar Câmaras Mortuárias e Serviço de Apoio necessário ao bom 
atendimento das instalações. 

 
Art. 4º 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 
iguais períodos. 

 
Art. 5º  As condições a serem atendidas pela empresa União Assistencial Ltda. 

serão as seguintes: 
I. Organizar uma praça na área remanescente, ajardiná-la e conservá-la de 

acordo com orientação do Município; 
II. Reservar dependências gratuitas para as pessoas carentes do município, 

observando os mesmos requisitos dos demais usuários do serviço, independentemente 
do lugar em que for adquirida a urna funerária; 

III. Construir sanitários públicos e conservá-los. 
 

Art. 6º  O descumprimento, em qualquer época, de uma ou mais das condições 
previstas no artigo anterior, ensejará a rescisão unilateral da concessão de uso com 
todas as benfeitorias edificadas, sem qualquer indenização. 

 
Art. 7º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo à Legislação vigente e ao constante no Processo Administrativo nº 
799/2013.  
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Art. 8º 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. 9º A fiscalização para constatar a real utilização para os referidos fins, será 

exercida pela Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação, as quais terão acesso autorizado pela União Assistencial 
Ltda., sempre que for fiscalizar os trabalhos realizados. 

 
Art. 10.  Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 

União Assistencial Ltda.. 
 
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO , em 09 de agosto de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 09 de agosto de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 156-01/2013 

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

Projeto de Lei nº 156-01/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
concessão direito real de uso de bem imóvel público, à União Assistencial Ltda. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo que 
tramita na Prefeitura Municipal de Estrela sob nº 799/2013 e tem como objetivo a concessão 
de uma área de terras com a superfície de 1.555,878m² (um mil quinhentos e cinqüenta e 
cinco metros quadrados oitocentos e setenta e oito decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, localizado na Rua Henrique Uebel, Bairro das Indústrias, neste Município, 
matriculado no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 21.984. 

A União Assistencial Ltda. requisitou uma área de terras 
compatível para instalação da referida empresa em nosso Município, com a finalidade de 
construir uma funerária, capela mortuária e escritório, gerando com isso emprego e sendo 
mais uma opção de prestadora de serviços a Comunidade de Estrela. 

A fiscalização para constatar a real utilização para os referidos 
fins será exercida pela Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, as quais terão acesso autorizado pela 
União Assistencial Ltda., sempre que for fiscalizar os trabalhos realizados. 

Importante salientar que a empresa deverá Reservar 
dependências gratuitas para as pessoas carentes do município, observados os mesmos 
requisitos dos demais usuários do serviço, independentemente do lugar em que for 
adquirida a urna funerária. 

As despesas com água e luz correrão por conta da Entidade, 
não cabendo ao Município qualquer ônus com a referida concessão. 

Salientamos ainda que sobre a referida área será averbada 
uma servidão de passagem para acesso a área dos fundos, matriculada no Registro de 
Imóveis de Estrela sob nº 28.498, sendo essa ao lado esquerdo do terreno tendo a largura 
de 3,50 metros por toda extensão, a qual deverá ser respeitada pela União Assistencial 
Ltda. 

Encaminhamos em anexo croqui da área e cópia da matrícula 
nº 21.984. 

Deste modo, 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 


