
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 069-03/2019 
  

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

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

real de uso, do imóvel a seguir descrito, nesta cidade de Estrela, para: 
I. A Sra. Márcia Regina Rodrigues da Silva, inscrita no CPF nº 

005.058.750-12, na área de 191,51m² (cento e noventa e um metros quadrados e 
cinquenta e um decímetros); 

II. A Sra. Dulce Buche, inscrita no CPF nº 924.828.480-91, na área de 
138,72m² (cento e trinta e oito metros quadrados e setenta e dois decímetros); 

III.  O Sr. Mário Antunes do Nascimento, inscrito no CPF nº 438.124.650-00, 
na área de 191,50m² (cento e noventa e um metros quadrados e cinquenta 
decímetros). 
 

Parágrafo único. O imóvel, objeto da presente concessão, é parte de uma área 
institucional com superfície de 920,62m², localizada no quarteirão não formado, 
distante 34,15m da esquina formada pela Av. Augusto Frederico Markus e Rua Aldino 
Alfredo Sulzbach, faz testada a Sudoeste para Rua Aldino Alfredo Sulzbach, na 
extensão de 53,15m, quando forma ângulo de 90°00, seguindo sempre sentido anti-
horário, confronta-se a Sudeste com o Lote 14, na extensão de 34,64m, quando forma 
ângulo de 56°54’06’’, confronta-se a Norte  com propriedade da RFFSA (Rede 
Ferroviária Federal S.A.), na extensão de 63,44m, encontrando o ponto de partida com 
ângulo de 33°05’54, fechando o perímetro; matriculado no Registro de Imóveis de 
Estrela sob nº 20.618. 
 
 Art. 2º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo período de 05 (cinco) 
anos, contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de 
prorrogação por iguais períodos. 
 

Art. 3º Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta dos 
concessionários. 

 
Art. 4º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 

outorgadas por contrato celebrado entre as partes.  
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de agosto de 2019. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
          Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de agosto de 2019. 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 069-03/2019 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 069-03/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão de direito real de uso, de bem imóvel público ao Senhor Mário 
Antunes do Nascimento e as Senhoras Dulce Buche e Márcia Regina Rodrigues da 
Silva. 

A proposta ora apresentada visa realizar a concessão de 
direito real de uso do imóvel, de propriedade do Município, situado na Rua Aldino 
Alfredo Sulzbach, lote administrativo n°769, quadra n°74, 5ª zona urbana, Bairro das 
Indústrias, neste Município. 

A concessão para Márcia Regina Rodrigues da Silva é 
oriunda do Processo Administrativo nº 3443/2017, requerente que é casada, 
desempregada, mora de aluguel, bem como tem duas filhas, sendo que uma é 
beneficiária de BPC, atual renda da família. Assim, conforme relatório de estudo 
social, vislumbra-se que não possui rendimentos para compra de imóvel. 

A concessão para Dulce Buche é oriunda do Processo 
Administrativo nº 2447/2016, requerente que é casada e beneficiária do aluguel social 
desde 2016. Por conseguinte, na intenção de minimizar as despesas do município 
com o benefício de aluguel social prolongado, bem como solucionar a questão da 
responsabilidade do município com a requerente, solicita-se a concessão a fim de 
programar para o próximo ano a construção de uma unidade residencial no local. 

A concessão para Mário Antunes do Nascimento é oriunda 
do Processo Administrativo nº 2346/2019, requerente que é casado, aposentado, mora 
de aluguel e possui baixa renda, necessitando de auxílio financeiro de seus filhos para 
compra de sua medicação controlada. Dessa forma, seu custo de vida ultrapassa os 
seus rendimentos e não possui rendimentos para compra de imóvel. 

 Encaminhamos em anexo cópia do Estudo Social de cada 
família, certidão da matrícula do imóvel n°20.618 e croqui da área. 

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

 
Atenciosamente, 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito  

 
Ex.mo Senhor 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


