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PROJETO DE LEI Nº 053-02/2018 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real de 

uso, de bem imóvel público e dá outras 

providências. 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar concessão onerosa de 

direito real de uso de o imóvel a seguir descrito, para a empresa Distribuidora de Bebidas 
Stern Eireli, inscrita no CNPJ nº 20.862.813/0001-06, o qual possui a seguinte descrição: 

“Uma área urbana, com a superfície de 834,30m² (oitocentos e trinta e quatro 
metros e trinta decímetros quadrados), localizado à BR-386, bairro São José, nesta cidade 

de Estrela, compreendida no quarteirão formado pelas ruas BR-386, RS 129, rua Jacó 

Schörr e Rio Taquari, medindo e confrontando-se: pela frente ao NO, numa extensão de 
72,70 com a BR-386, seguindo em sentido anti-horário, quando forma um ângulo interno 

de 116°11’30”, confrontando-se ao SO com a rua Jacó Schorr, numa extensão de 27,92m, 

quando forma um ângulo interno de 26°14’20”, confrontando-se ao Leste com a área 
remanescente, numa extensão de 16,57m, quando forma um ângulo interno de 

210°32’10”, confrontando-se ao NE com a área remanescente, numa extensão de 62,52m, 

quando forma um ângulo interno de 150°29’40”, confrontando-se ao Leste com a área 
remanescente, numa extensão de 12,25m, fechando o perímetro, formando com a frente 

um ângulo interno de 36°32’20”.”  
 
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo período de 10 (dez) anos, 

contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de prorrogação por 
igual período. 

 
Art. 3º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 

outorgadas por contrato celebrado entre as partes.  
 
Art. 4º A Empresa deverá entregar o imóvel nas mesmas condições do seu 

recebimento, inclusive com melhorias, a fim de deixar a área apresentável e para uso da 

comunidade em geral. 
 
Art. 5º Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 

empresa Distribuidora de Bebidas Stern Eireli. 
 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 16 de maio de 2018. 

 
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 

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

                         Fone: 39811000 

 

 
 

Estrela, 16 de maio de 2018. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 053-02/2018 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 053-02/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real de uso, de bem imóvel público e dá outras 
providências. 

A proposta ora apresentada visa realizar a concessão onerosa 
de um terreno com área de 834,30m² (oitocentos e trinta e quatro metros e trinta decímetros 
quadrados), situado na Rodovia BR-386, bairro São José, de propriedade do Município à 
empresa Distribuidora de Bebidas Stern Eireli. 

O presente projeto tem por objetivo autorizar a concessão de 
um terreno para que a empresa Distribuidora de Bebidas Stern Eireli possa utilizar para 
instalação da Distribuidora, já que o prédio atual é locado, com espaço físico pequeno e 
situado na área central desse município. Por isso, necessitam de uma boa localização para 
atenderem inúmeros clientes, tanto do varejo como no atacado, além de terem despaches de 
produtos via caminhões e até mesmo por carretas, causando grandes transtornos para a 
empresa e ao tráfico local. 

A empresa é distribuidora da Cervejaria Prost Bier que está 
investindo mais de R$ 5.000.000 (cinco milhões) para sua nova fábrica que será inaugurada 
em julho junto a BR-386, essa será uma das maiores cervejarias de cervejas especiais da 
América Latina, por isso a distribuidora precisará estar preparada para esse momento, pois 
boa parte de sua produção passará por eles. 

Ainda, a empresa tem interesse na área municipal descrita no 
projeto junto a BR-386, pois estará próximo de uma grande circulação de veículos o que 
poderá se tornar um ponto de parada para todos, além de, por que não, poder fazer parte do 
roteiro turístico. 

A empresa Distribuidora de Bebidas Stern Eireli deverá devolver 
a área objeto da concessão nas mesmas condições nas quais se encontra o imóvel hoje, 
promovendo inclusive melhorias no imóvel sendo que as mesmas serão descritas no termo a 
ser firmado entre as partes. 

Encaminhamos em anexo, croqui da área e cópia da transcrição 
nº 33.890. 

Deste modo, considerando que a concessão do imóvel 
necessita da devida autorização legislativa para sua legitimação, submetemos à análise desta 
Câmara o presente Projeto de Lei e aguardamos emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

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


