
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

PROJETO DE LEI N.º 088-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
promover concessão de uso onerosa de bem 
imóvel público à Associação para o 
Desenvolvimento Rural de Estrela – ADERE e 
revoga a Lei Municipal n.º 4.446, de 13 de 
junho de 2007. 

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

onerosa de bem imóvel público à Associação para o Desenvolvimento Rural de 
Estrela – ADERE, registrada no CNPJ/MF sob n.º 89.781.785/0001-90. 

 
Parágrafo único. O imóvel, objeto da presente concessão, refere-se a uma sala 

localizada na Rua 13 de Maio, 76 - Centro, neste Município de Estrela/RS. 
 
Art. 2.º A concessão de que trata esta Lei terá vigência de 01 (um) ano, contado 

da celebração do termo de que firmarem as partes, passível de prorrogação 
automática por iguais períodos. 

 
Art. 3.º Ficam a cargo do Município as despesas decorrentes de tarifas de água 

e energia elétrica. 
 
Art. 4.º Em contrapartida à concessão de uso e aos gastos oriundos do art. 3.º,  

a ADERE assume o ônus  de prestar serviços de limpeza de fossas dos Prédios 
Públicos Municipais, compreendendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, o prédio da sede da Administração e a Secretaria Municipal da Saúde e 
Assistência Social, mediante solicitação prévia do Município. 
 
 Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 6.º Revoga a Lei Municipal n.º 4.446, de 13 de junho de 2007. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 07 de julho de 2007. 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 Jônatas dos Santos 
      Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 

 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
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Estrela, 07 de julho de 2017. 

  
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei n.º 088-01/2017 
  

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei n.º 088-01/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a promover concessão de uso onerosa de bem imóvel público a ADERE - Associação 
para o Desenvolvimento Rural de Estrela. 

A ADERE é uma entidade formada por pequenos 
agricultores, que vem beneficiando a comunidade rural estrelense, desde 29 de maio 
de 1971, e tem como principal objetivo a prestação de serviços agrícolas, não visando 
a distribuição de lucros, investindo seus recursos na manutenção, reposição e 
ampliação de seu parque de máquinas. 

Foi declarada de utilidade pública municipal, através de Lei 
n.º 1.163, de 16 de março de 1972 e de utilidade pública estadual , através do Decreto 
n.º 24.047, de 11 de setembro de 1975 e, atualmente, atende cerca de 400 
propriedades por ano. 

Além de atuar na comunidade rural, presta serviços, 
também, na zona urbana do Município, executando a limpeza de fossas sépticas, 
roçadas em terrenos baldios, entre outras atividades. 

A sala a ser concedida localiza-se na Rua 13 de Maio, n.º 76 
– junto à EMATER e a Secretaria da Agricultura, no centro de Estrela. 

Vale mencionar que a ADERE, através da Lei autorizativa 
n.º 4.446, de 13 de junho de 2007, já ocupa imóvel concedido pelo Município (Rua 13 
de Maio, 261), porém, por questões de reestruturação de setores da Prefeitura, se faz 
necessária a alteração do imóvel concedido.  

Em contrapartida à concessão da sala, bem como, ao valor 
a ser pago pela Prefeitura a título de água e energia elétrica, a ADERE compromete-
se a prestar serviços ao Município, conforme previsto no art. 4.º do Projeto em tela. 

Assim, como forma de incentivo a essa entidade, de 
tamanha importância ao Município, propomos o presente Projeto de Lei, do qual 
aguardamos o favorável Parecer desta colenda Câmara.  

Atenciosamente, 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

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


