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PROJETO DE LEI Nº 178-01/2013 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.086, 
de 10 de julho de 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. 

 
Art. 1º  Altera o art. 1º da Lei Municipal n° 6.086, de 10 de julho de 2013, o qual 

passa a viger com a seguinte redação: 
“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, pelo valor mensal de R$ 3.833,33 (três mil, oitocentos e trinta e 
três reais e trinta e três centavos).” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 1º de outubro de 2013.  
 

GABINETE DO PREFEITO , em 13 de setembro de 2013. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 13 de setembro de 2013. 

 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 178-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 178-01/2013, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.086, de 10 
de julho de 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 presente proposta se deve em virtude de que na Lei 
Municipal nº 6.086, de 10 de julho de 2013, foi autorizada a locação de sala, porém 
sem constar o valor da locação. 

Quando o Processo Administrativo nº 3028/2013 que trata 
do assunto chegou ao Setor de Licitações, constatou-se a necessidade de inclusão de 
valor na lei que autoriza a locação. 

Desta forma, propomos a alteração do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 6.086, de 10 de julho de 2013, acrescentando no mesmo o valor de R$ 
3.833,33 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), calculado 
através da média de 03 avaliações realizadas em imobiliárias do nosso Município. 

O valor que até então era pago a título de aluguel era de 
R$ 3.137,92 (três mil, cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). 

Segue em anexo cópia das avaliações. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 

qual necessitamos a devida apreciação para que se possa dar prosseguimento nos 
trâmites para locar imóvel para manutenção da Vara do Trabalho em Estrela. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

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


