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PROJETO DE LEI Nº 076-03/2019 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão de uso de bem imóvel 
público a Janice Liesenfeld e dá outras 
providências. 

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

imóvel com área de 279,50m² dentro da área maior objeto da matrícula nº 30.670, de 
propriedade do Município de Estrela, situado na Rua Adão Henrique Fett, n°750, 
Bairro Boa União, Estrela-RS, para a Sra. Janice Liesenfeld, inscrita no CPF nº 
899.583.140-53. 

 
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 até 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 Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 

Sra. Janice Liesenfeld. 
 
Art. 5° Revogam-se todas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 23 de setembro de 2019. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
     Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Rec. Humanos 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 23 de setembro de 2019. 

 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 076-03/2019 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 076-03/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão de uso de bem imóvel público à Sra. Janice Liesenfeld. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo que tramita na Prefeitura de Estrela sob nº 5250/2018, que visa realizar 
a concessão de uso de um imóvel de propriedade do Município com 279,50m², situado 
na Rua Adão Henrique Fett, n°750, Bairro Boa União, à Sra. Janice Liesenfeld. 

A Sra. Janice Liesenfeld já reside neste local desde 07 de 
abril de 2009, conforme concessão de uso realizada na época através da Lei 
n°3.559/2002, e não possui condições financeiras de pagar aluguel, tendo em vista a 
baixa renda da família, que se agravou com o falecimento do marido, diante das 
despesas mensais para manutenção da família. 

Ainda, ela se compromete a ocupar o terreno para fim 
estritamente residencial, zelar pela sua conservação, arcar com as despesas de água 
e luz e não transferir o uso do terreno sem autorização do Município.  

Encaminhamos em anexo cópia da matrícula nº 30.670, 
croqui da área e o Estudo Social. 

Assim sendo, encaminhamos a presente proposta para 
análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


