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PROJETO DE LEI Nº 018-02/2018 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR, administrado 
pela Caixa Econômica Federal e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de 

moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários 
mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, 
fica autorizado a doar ao representado pela Caixa Econômica Federal, responsável pela 
gestão do FAR e pela operacionalização do PMCMV, o imóvel descrito abaixo: 

I. Área com uma superfície de 1.680,00 m² (um mil, seiscentos e oitenta metros 
quadrados), sem benfeitorias, localizada na quadra nº 51, 4ª zona urbana, Rua João 
Crestani esquina Rua Farrapos, bairro Boa União, neste município, com as seguintes 
medidas e confrontações, no sentido anti-horário: pela frente ao oeste, mede 42,00 
metros, divisando com a Rua João Crestani, formando ângulo interno de 90º, infletindo à 
esquerda; ao sul, mede 40,00 metros, divisando com a área pública de uso institucional 
matrícula nº 30.705, formando ângulo interno de 90º, infletindo à esquerda; ao leste, mede 
42,00 metros, divisando com a rua 7 de Setembro, formando ângulo interno de 90°, 
infletindo à esquerda; ao norte, mede 40,00 metros, divisando com a rua Farrapos, 
formando ângulo interno de 90º onde fecha o perímetro. Área oriunda do remembramento 
a ser realizado das matrículas nº 32.977 e nº 32.978, ambas fls. 01, livro nº 2 RG do 
Registro de Imóveis de Estrela. 

 
Parágrafo único. O imóvel descrito neste artigo, é, por esta Lei, desafetado de sua 

natureza de área de uso institucional e passa a integrar a categoria de bem dominical. 
 
Art. 2º O bem imóvel descrito no artigo 1º desta Lei serão utilizados exclusivamente 

no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e constarão dos bens e direitos 
integrantes do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter 
a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, 
quanto a tais bens, as seguintes restrições: 

I. Não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal; 
II. Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa 

Econômica Federal; 
III. Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito 

de liquidação judicial ou extrajudicial; 
IV. Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica 

Federal; 
V. Não são passiveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica 

Federal, por mais privilegiados que possam ser; 
VI. Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel. 

 
 Art. 3º O Donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei 
exclusivamente para construção de unidades habitacionais, destinadas à população de 
baixa renda. 
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 Parágrafo único. A propriedade das unidades habitacionais produzidas será 
transferida pelo Donatário para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo 
as regras estabelecidas no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. 
 
 Art. 4º A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei, ficará 
automaticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da 
municipalidade, se: 

I. O Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado 
no artigo 3º desta Lei; 

II. A construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 24 (vinte e 
quatro) meses contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei. 

  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, 23 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___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

Fone: 39811000 
 

Estrela, 23 de fevereiro de 2018. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 018-02/2018 
 

Senhor Presidente e  
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos para a apreciação dos Senhores Edis o 

Projeto de Lei nº 018-02/2018, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas 
de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, administrado 
pela Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 

Através da presente proposta estamos propondo a doação de 
um imóvel, de propriedade do Município de Estrela, com 1.680,00 m² (um mil, seiscentos e 
oitenta metros quadrados), localizado na Rua João Crestani, Bairro Boa União, para o 
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, 
destinado a construção de habitação de interesse social no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida. 

O FAR é um fundo financeiro de natureza privada, com prazo 
indeterminado de duração, regido pela Lei nº 10.188, de 12/02/2001 e pelo seu 
Regulamento. O fundo tem como objetivo prover recursos, ao Programa de Arrendamento 
Residencial - PAR e ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, para realização de 
investimentos no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, edificação de 
equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação. 

O objetivo do Governo é construir um prédio com 
apartamentos para realocar famílias que hoje vivem em áreas de risco. 

Importante resaltar que a doação será automaticamente 
revogada em caso de uso distinto daquele determinado no artigo terceiro desta Lei, bem 
como, se a construção das unidades habitacionais não iniciarem no prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir da efetiva doação. 

A desafetação faz parte dos procedimentos necessários para 
que se possa efetuar a doação e posteriormente uso da área para construção de unidades 
habitacionais.  

Segue em anexo cópia das matrículas nº 32.977 e 32.978, 
bem como do croqui da área. 

Assim, sendo imprescindível a aprecição legislativa para o 
prosseguimento dos trâmites necessários à realização do pleito, encaminhamos o 
presente Projeto de Lei para devida análise. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


