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PROJETO DE LEI Nº 015-02/2018 
  

Autoriza o Poder Executivo a receber em 
doação, com encargos, prédio de alvenaria 
e área de terras que menciona e da outras 
providências. 

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

um prédio de alvenaria edificado sobre o imóvel objeto da matrícula nº 1.590, de 
propriedade do Município de Estrela, e uma área de terras de propriedade da 
Associação dos Moradores do Bairro da Vila São José, inscrita no Registro de Imóveis 
sob matrícula nº 1.591. 

I. Um PRÉDIO DE ALVENARIA (salão comunitário) de propriedade da 
Associação dos Moradores do Bairro da Vila São José, localizado na Rua Min. Adauto 
Lúcio Cardoso, 268, parte da quadra 44, lote administrativo 152, da 4ª zona urbana 
desta cidade, bairro São José; com 248,17m² de área construída em 01 pavimento; 

II. Um TERRENO URBANO com superfície de 325,00m² (trezentos e vinte 
e cinco metros quadrados), inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 1.591, 
medindo 13,00m de frente por 25,00 de frente a fundos, situado na quadra A, do 
Loteamento “São José”, Vila São José, nesta cidade, distando dito imóvel 65,00m da 
esquina com a rua Castelo Branco, compreendido no quarteirão formado pelas ruas: 
Rua Min. Adalto Lúcio Cardoso, Rua Maria Schwarzer, Rua Castelo Branco, e terras 
de Oscar Schorr, confrontando-se: pela frente, com a rua Min. Adalto Lúcio Cardoso; 
pelos fundos, com terras de Oscar Schorr; por um lado, com a área verde-praça 
Cachuira; e pelo outro lado com o lote n°16. 

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

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

orçamentária específica. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 21 de fevereiro de 2018. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

             Prefeito de Estrela   
 Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 

Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 21 de fevereiro de 2018. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 015-02/2018 

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

015-02/2018, 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 um prédio de alvenaria (salão comunitário) objeto da matrícula 
1.590 e uma área de terras objeto da matrícula 1.591. 

A Associação dos Moradores do Bairro da Vila São José 
optou por fazer estas doações devido a sua situação financeira precária, já que não 
dispõem de recursos para arcar com o PPCI e para se adequar as normas de 
segurança do trabalho, bem como tiveram que efetuar o corte de água e luz para 
conter custos.  

O Município através da Lei Municipal n° 2.157, de 14 de 
agosto de 1.990, efetuou a outorga da concessão de direito real de uso do imóvel 
objeto da matrícula 1.590, este imóvel de propriedade do Município de Estrela, para a 
Associação dos Moradores do Bairro da Vila São José que por sua vez efetuou a 
construção de um prédio de alvenaria (salão comunitário) que está sendo objeto da 
doação. Mas não será objeto da doação os móveis que guarnecem o local. 

Ainda, a Associação dos Moradores do Bairro da Vila São 
José quer efetuar a doação do imóvel objeto da matrícula 1.591, área superficial de 
325,00 (trezentos e vinte e cinco metros quadrados) para o Município. 

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 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


