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PROJETO DE LEI Nº 234-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo receber em 
doação, com encargos, as áreas de terras 
que menciona e da outras providências. 

 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a receber em doação, com encargo, as 

áreas de terras abaixo descritas, com superfície total de 9.264,782m², sem 
benfeitorias, de propriedade de Armando Olimiro Henz e Leonidia Henz,  imóveis 
inscritos no Registro de Imóveis sob matrículas nºs 32.498 e 32.512. 

I. Uma ÁREA URBANA com superfície de 2.448,58m² (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e oito metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), 
sem benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.498, área de 
uso institucional, localizada na Travessa Sepé Tiaraju, Linha Arroio do Ouro, distante 
436,54 metros da esquina com a Estrada das Acácias, quadra nº 107, zona de 
expansão urbana desta cidade; caminhamento perimétrico no sentido horário, rumos 
magnéticos ângulos internos: pela frente, no rumo sudeste, na extensão de 41,02 
metros, com a Travessa Sepé Tiaraju, faz um ângulo de 113º47’35” confrontando-se 
no rumo sudeste, na extensão de 51,76 metros, com a área remanescente A2 de 
Armando Olimiro Henz e Lionidia Henz, faz um ângulo de 66º32’35” confrontando-se 
no rumo noroeste, na extensão de 61,90 metros, com João Alberto Forster, faz um 
ângulo de 89º39’50” confrontando-se no rumo nordeste, na extensão de 47,72 metros, 
com a área remanescente A-1 de Armando Olimiro Henz e Leonidia Henz, formando 
com o primeiro alinhamento descrito um ângulo de 90º. 

II. Uma ÁREA URBANA com superfície de 6.816,202m² (seis mil, 
oitocentos e dezesseis metros, vinte decímetros e vinte centímetros quadrados), 
sem benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.512, área 
ocupada pela Travessa Sepé Tiaraju, localizada na esquina da Estrada das Acácias 
com a própria Travessa Sepé Tiaraju, zona de expansão urbana desta cidade; 
caminhamento perimétrico no sentido horário, rumos magnéticos ângulos internos: 
pela frente, no rumo nordeste, na extensão de 15,75 metros, com a Estrada das 
Acácias, faz um ângulo de 60º57’12” confrontando-se no rumo sudeste, na extensão 
de 68,08 metros, com o lote 01 e com Nélson Pedro Hauschild, faz um ângulo de 
269º43’20” confrontando-se no rumo nordeste, na extensão de 0,31 metros com 
Nélson Pedro Hauschild, faz um ângulo de 90º03’59” confrontado-se no rumo sudeste, 
na extensão de 410,86metros, com os lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, 
faz um ângulo de 113º47’34” confrontando-se no rumo sudoeste, na extensão de 
15,64 metros, com a área A2 remanescente, faz um ângulo de 66º12’25” 
confrontando-se no rumo noroeste, na extensão de 477,56 metros, com o lote 13, 
ocupado por área institucional e área A1remanescente, formando com o primeiro 
alinhamento descrito um ângulo de 119º15’30”. 

 
Art. 2º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 

Lei, serão suportadas pela Prefeitura de Estrela. 
 
Art. 3º As despesas originárias da presente Lei serão suportadas por dotação 

orçamentária específica. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 

Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 23 de dezembro de 2015. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 234-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

234-03/2015, que autoriza o Poder Executivo receber em doação, com encargos, as 
áreas de terras que menciona e da outras providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o Município a 
receber em doação, áreas de terras com a superfície total de 9.264,782m², sem 
benfeitorias, bem como custear os valores referentes às despesas com Tabelionato e 
Registro de Imóveis. 

Recebemos através do Processo Administrativo nº 
7993/2015 a proposta de doação de áreas com a superfície total de 9.264,782m², 
sendo uma área institucional com área de 2.448,58m² (dois mil, quatrocentos e 
quarenta e oito metros e cinquenta e oito decímetros quadrados) e uma área ocupada 
pela Travessa Sepé Tiaraju, com superfície de 6.816,202m² (seis mil, oitocentos e 
dezesseis metros, vinte decímetros e vinte centímetros quadrados), oriundas das 
matrículas nºs 32.498 e 32.512 do Registro de Imóveis de Estrela, imóveis estes de 
propriedade de Armando Olimiro Henz e Leonidia Henz. 

Para que o proprietário da área possa registrar os demais 
lotes, oriundos do desmembramento do imóvel objeto da matrícula nº 26.017, foi 
exigido por parte do Tabelionato e Registro de Imóveis, lei específica, autorizando o 
Município a receber em doação a área ocupada por via pública e área institucional. 

Salientamos que o Registro de Imóveis até o momento 
procedeu apenas o registro das áreas a serem doadas para o Município. Para que o 
processo de registro do desmembramento, que além das áreas mencionadas gerou 
outros lotes, seja concluído, se faz necessária autorização Legislativa para que o 
Município possa receber os imóveis descritos. 

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

qual aguardamos a devida apreciação e emissão de Parecer. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


