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PROJETO DE LEI Nº 037-03/2019 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real de 
uso, de bem imóvel público e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo, nos termos da presente Lei, autorizando a outorgar 

concessão onerosa de direito real de uso de imóvel público, visando à instalação de rede 

de canalização de efluente tratado, em favor da sociedade empresária NWASEM 
Comércio e Tratamento de Resíduos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
06.141.829/0002-71, instalada neste Município de Estrela. 

 

Parágrafo único. Todas as despesas inerentes a instalação, manutenção ou 
quaisquer outras que eventualmente venham a ocorrer, serão de inteira responsabilidade 
da Concessionária, não cabendo nenhuma forma de indenização por parte do Poder 
Executivo Municipal. 

 

Art.2° A área objeto da presente outorga de concessão onerosa de direito real 
de uso encontra-se localizada ao longo da estrada Paulo Mallmann (estrada Arroio do 
Ouro), conforme Anexo I. 

 
Art. 3º 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. 4º Para que a concessionária possa fazer jus ao benefício da concessão, 
obrigar-se-á, desde a celebração do competente termo de concessão em: 

I – contratar, elaborar, encaminhar e aprovar as análises, pesquisas e projetos de 
licenciamento ambiental exigíveis para a atividade de canalização de enfluente tratado; 

II – encaminhar e aprovar todos os projetos junto aos órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais; 

III -  cumprir todas as normas pertinentes a sua atividade comercial. 
 
Art. 5º Em contrapartida a empresa NWASEM Comércio e Tratamento de 

Resíduos Ltda se responsabiliza em fazer o devido licenciamento municipal junto à 
FEPAM para o tratamento do chorume gerado no Município de Estrela e tratá-lo tão logo 
se realize as exigências do licenciamento durante o período de 24 meses ou a geração do 
volume de 2.496 m³. 

 
§1° Após este período ou atingido o volume descrito no caput, o Poder Executivo 

Municipal poderá contratar a empresa para tratamento de chorume pelo valor de R$ 48,00 
(quarenta e oito reais) por m³. 

 
§2° O valor descrito no §1° será reajustado anualmente pelo IGPM (Índice Geral de 

Preços - Mercado). 
 
§3° Quanto a obra para o tratamento de chorume no que se ao projeto de recalque, 

tubulação hidráulica e medição de vazão das lagoas da UTER até a ETE da NWASEM 
será de responsabilidade da Prefeitura de Estrela. 
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Art.  6º A concessão  pode  ser  revogada  a  qualquer  tempo  em  caso  de 
descumprimento de qualquer artigo desta Lei ou cláusula do Contrato de Concessão 
Onerosa de Direito Real de Uso a ser firmado. 

 

Art. 7º Demais disposições serão estabelecidas no Contrato de Concessão 

Onerosa de Direito Real de Uso a ser firmado entre o Município de Estrela e a 
NWASEM Comércio e Tratamento de Resíduos Ltda. 

 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 24 de abril de 2019. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

      Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 24 de abril de 2019. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 037-03/2019 

 

Senhor Presidente e 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 037-03/2019, 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 imóvel público, visando à instalação de rede de canalização de efluente 
tratado em favor da sociedade empresária NWASEM Comércio e Tratamento de 
Resíduos Ltda. 

A rede de canalização não terá nenhum custo para o 
Município de Estrela e seguira por meio de uma rede estanque que será executada a 
partir dos tanques de efluentes tratados e seguira ao longo da estrada denominada 
Paulo Mallmann (estrada Arroio do Ouro), a rede manterá afastamento de 4,3 metros 
do eixo da estrada pela faixa de rolamento, sentido ERS 129 à Estada Linha Delfina e 
a uma profundidade não inferior a 2 metros. 

Em contrapartida à concessão, a empresa NWASEM 
Comércio e Tratamento de Resíduos Ltda se responsabiliza em fazer o devido 
licenciamento municipal junto à FEPAM para o tratamento do chorume gerado no 
Município de Estrela e tratá-lo tão logo se realize as exigências do licenciamento durante o 
período de 24 meses ou a geração do volume de 2.496 m³. Após este período ou atingido 
o volume descrito, o Poder Executivo Municipal poderá contratar a empresa para 
tratamento de chorume pelo valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por m³. 

Ainda, a concessão terá vigência pelo período de 10 (dez) 
anos, contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de prorrogação 
por igual período. 

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 
Élio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


