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PROJETO DE LEI Nº 083-02/2018 
 

Altera e inclui dispositivo na Lei Municipal n° 
4.341, de 29 de novembro de 2006, que 

institui o programa “DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL”, dispõe sobre a política de 

incentivo ao desenvolvimento econômico e 
social do Município de Estrela, cria o 
Programa de Desenvolvimento Econômico 

e Social e dá outras providências. 
 

Art. 1º Altera o inciso I do art. 3° e inciso I do art. 4° na Lei Municipal n° 4.341, 

de 29 de novembro de 2006, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3° ... 

I – venda subsidiada, doação ou concessão de direito real de uso de terreno, 
vinculado à aquisição pela empresa, no prazo máximo de 10 anos; 

 
Art. 4° ... 
I – no caso de venda subsidiada, concessão de direito real de uso de imóvel ou 

doação, sempre com garantia em favor do Município se a empresa não se  instalar na 
forma do projeto aprovado, no prazo de um ano ou se cessar suas atividades 

transcorridos menos de dez anos, contados do início de seu funcionamento, a 
garantia, imediatamente, será incorporada ao Município, que poderá indenizar 
eventuais benfeitorias consideradas de interesse, ou o cessionário as levantará, sem 

qualquer indenização;” 
 
Art. 2° Inclui o § 7° no art. 4° na Lei Municipal n° 4.341, de 29 de novembro de 

2006, com a seguinte redação: 
“§7º Nos termos do inciso I, a garantia poderá ser de bem móvel ou imóvel e as 

regras para a sua aceitação deverão seguir estritamente as seguintes condições:  
I- O bem móvel deverá ter avaliação superior a 130% (cento e trinta por cento) 

do incentivo concedido; 
II- O bem dado em garantia não poderá ser alienado, e deverá estar segurado 

durante o prazo do benefício, com a sua demonstração na prestação anual de contas;  

III- A cada 02 (dois) anos será realizada avaliação do bem dado em garantia a 
fim de manter-se as condições estipuladas no inciso I deste parágrafo, e substituído, 

por outro de igual condições, se for o caso.” 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de agosto de 2018. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
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  Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos 
 

Visto da Assessoria Jurídica 

 

________________________ 

 

Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 01 de agosto de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 083-02/2018 

 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 

 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 083-02/2018, que altera e inclui dispositivo na Lei Municipal n° 4.341, de 

29 de novembro de 2006, que institui o programa “DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL”, dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e 

social do Município de Estrela, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e 
dá outras providências. 

Propomos a inclusão do termo “doação” no inciso I do art. 3° e 

no inciso I do art. 4°, além de permitir, com a inclusão do §7° no art. 4°, que as empresas 
beneficiadas pelo programa possam oferecer bens imóveis ou móveis como garantia ao 

Município. Além de ampliar as garantias tem como objetivo preservar os investimentos 

sem prejuízo às partes envolvidas, proporcionando segurança jurídica ao poder público.  
O Município deve atuar com um agente facilitador, operando 

de acordo com a realidade social e econômica do País. D iante disso, e a fim de promover 
a atração de novos investimentos, pretendemos ampliar a possibilidade de que novas 

empresas venham a se instalar em Estrela, permitindo também a doação de áreas, não 

prevista na legislação que institui o programa, e a concessão de outro bem imóvel ou 
móvel, que não seja o objeto de doação, como garantia do município.  

Como é de conhecimento de Vossas Senhorias, há várias 

linhas de crédito disponíveis para as empresas que desejam ampliar ou iniciar atividades. 
Como normalmente são valores vultosos, o imóvel deve estar em nome da organização 

contemplada, para que ela possa ter acesso a estes financiamentos, o que não é possível 

se o objeto da doação ou concessão de direito real de uso estiver como garantia do 
Município. 

Portanto, a possibilidade de que outro bem imóvel ou móvel 
possa ser cedido em garantia facilitará o processo, tornando mais ágil a concretização de 

novos investimentos. 

Ressaltamos, que este bem imóvel deverá ter avaliação 
superior a 130% do incentivo concedido; não poderá estar alienado e deverá ter apólice 

de seguro validade durante o prazo do benefício, com a sua demonstração na prestação 

anual de contas. Também, a cada dois anos será feita avaliação das garantias, para que 
sejam mantidas as mesmas condições, evitando prejuízos ao Município. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 

esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 
 

Atenciosamente, 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


