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PROJETO DE LEI Nº 095-03/2019 
  

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

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

direito real de uso de o imóvel a seguir descrito, para a empresa Indústria de Móveis 
União Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.274.382/0001-77, o qual possui a seguinte descrição: 

“Uma área urbana, com a superfície de 587,3794m² (quinhentos e oitenta e sete 
metros, três mil setecentos e noventa e quatro centímetros quadrados), sem benfeitorias, 
bairro Boa União, nesta cidade, confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário, faz 
frente a sudoeste com a rua Amalia Olinda Sulzbach, numa extensão de 18,67 metros, 
quando forma um ângulo de 89°08’; confronta-se a sudeste com terras de Silvestre Arno 
Sulzbach, numa extensão de 31.859 metros, quando forma um ângulo de 90°52’; 
confronta-se a nordeste com terras de herdeiros de Ivo Hauschild, numa extensão de 
18,19 metros, quando forma um ângulo de 90°00’; confronta-se a noroeste com o lote 16, 
numa extensão de 31,8537 metros, encontrando a linha de partida e formando com a 
mesma um ângulo de 90°00’, fechando o perímetro.” 

 
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 Indústria de Móveis União Ltda. 
 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 02 de dezembro 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, 02 de dezembro de 2019. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 095-03/2019 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 095-03/2019, 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 um terreno com área de 587,3794m² (quinhentos e oitenta e sete metros, três mil 
setecentos e noventa e quatro centímetros quadrados), situado na Rua Amália Olinda 

Sulzbach, bairro Boa União, de propriedade do Município à empresa Indústria de Móveis 
União Ltda. 

Assim, o presente projeto tem por objetivo autorizar a 
concessão de um terreno, já foi desafetado pela Lei Municipal n° 7.236, de 26 de novembro de 

2019, para que a empresa Indústria de Móveis União Ltda possa utilizar para ampliação de 
espaço físico para aumento de sua produção. 

Importante salientar que essa concessão ajudará no 

crescimento do Município de Estrela, já que irá gerar um aumento na arrecadação de 
impostos, e consequentemente, também, irá gerar mais empregos. 

Encaminhamos em anexo, cópia da matrícula nº 23.110. 
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 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


