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PROJETO DE LEI Nº 110-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a alienar imóveis de propriedade do 
Município de Estrela, através de 
concorrência pública. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a vender imóveis, de propriedade do 

Município de Estrela, através de concorrência pública, a seguir descritos: 
I. Um terreno urbano, localizado na Rua Santa Maria, parte da quadra nº 

55 da 2ª zona urbana, lote administrativo nº 302, inscrito no cadastro de IPTU sob nº 
12.548, Bairro Cristo Rei, com 497,58m², matriculado sob o nº 26.195 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Estrela, avaliado em R$ 100.997,50 (cem mil e 
novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); 

II. Um terreno urbano, localizado na Rua Pinheiro Machado, esquina com a 
Rua Borges de Medeiros, parte da quadra nº 48 da 1ª zona urbana, lote administrativo 
nº 22, inscrito no cadastro de IPTU sob nº 13.501, Bairro Centro, com 726,00m², 
matriculado sob o nº 9.653 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela, 
avaliado em R$ 717.700,00 (setecentos e dezessete mil e setecentos reais); 

III. Um imóvel urbano, localizado na Rua Pinheiro Machado, esquina na Rua 
Borges de Medeiros, situado na quadra nº 48 da 1ª zona urbana, lote administrativo nº 
837, inscrito no cadastro de IPTU sob nº 13.517, Bairro Centro, com a área superficial 
de 2.178,00m²,bem como benfeitorias somadas em 6.291,67m², matriculado sob o nº 
5.890 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela, avaliado, somando 
valor de benfeitorias e do terreno, em R$ 2.498,100,00 (dois milhões e quatrocentos e 
noventa e oito mil e cem reais); 

IV. Um imóvel rural, localizado na Estrada Municipal Francisco Xavier, 
Distrito de Glória, sem quarteirão formado, lote administrativo nº 1.230, inscrito no 
cadastro de IPTU sob nº 14.132, com 1.089,00m², matriculado sob o nº 32.027 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela, avaliado em R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais); 

V. Um terreno urbano, localizado na Rota do Sol, esquina com a Rua João 
Lino Braun, parte da quadra nº 08 da 4ª zona urbana, lote administrativo nº 316, 
inscrito no cadastro de IPTU sob nº 4.222, Bairro Boa União, com 2.875,70m², 
matriculado sob o nº 9.222 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela, 
avaliado em R$ 652.252,12 (seiscentos e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta 
e dois reais e doze centavos). 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 31 de agosto de 2017. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

           Paulo Ricardo Finck 
Secretário da Adm. e Rec. Humanos em exercício 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 31 de agosto de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 110-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 110-

01/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóveis de propriedade do 
Município de Estrela, através de concorrência pública. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo buscar a 
autorização legislativa para a alienação, através de Concorrência Pública, de imóveis de 
propriedade do Município de Estrela. 

Os terrenos a serem alienados estão localizados na Rua 

Santa Maria, próximo a ADERE, bairro Cristo Rei, matrícula n° 26.195, avaliado em R$ 
100.997,50 (cem mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); Rua 
Pinheiro Machado, próximo ao Tribunal, bairro Centro, matrícula n° 9.653, avaliado em 
R$ 717.700,00 (setecentos e dezessete mil e setecentos reais); Estrada Municipal 
Francisco Xavier, Distrito de Glória, matrícula n° 32.027, avaliado em R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais); localizado na Rua João Lino Braun, Boa União, 
matrícula n° 9.222, avaliado em  R$ 652.252,12 (seiscentos e cinquenta e dois mil e 
duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos); e o imóvel localizado na  Rua 
Borges de Medeiros, prédio AMBEV, bairro Centro, matrícula n° 5.890, avaliado, 
somando valor de benfeitorias e do terreno, em R$ 2.498,100,00 (dois milhões e 
quatrocentos e noventa e oito mil e cem reais); destinando-se à venda de todos para a 
aquisição de novos prédios e equipamentos 

Propomos a venda dos imóveis supracitados através de 
Concorrência Pública. 

Segue em anexo, cópia das matrículas dos terrenos e 
avaliações dos mesmos. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para devida 
análise por parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

  
Atenciosamente, 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.

mo
 Senhor 

Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


