
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 108-03/2019 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar, com encargo, bem imóvel público à 
União dos Pastores Evangélicos do Vale – 
UPEV - e dá outras providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, com encargo, uma parte do 

bem imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Estrela sob a Matrícula nº 32.251, a 
seguir descrito, à União dos Pastores Evangélicos do Vale – UPEV, CNPJ 
22.354.343/0001-97, na área de 21.058,99m² (vinte e um mil e cinquenta e oito metros 
quadrados e noventa e nove decímetros). 

 
Parágrafo único. O imóvel, objeto da presente doação, é parte de uma área 

urbana com superfície de 100.000,00m² (cem mil metros quadrados), localizada na 
Rua A, distrito de Novo Paraíso, distante 1.171,14 metros da RST 453, com as 
seguintes medidas e confrontações: caminho anti-horário, ao leste onde faz frente, 
mede 126,71 metros, entestando com a Rua A pela qual possui acesso e área do 
Loteamento Nova Morada 1 e Tercon Terraplanagem e Construções Ltda. até formar 
ângulo interno de 90°25’59” infletindo à esquerda; ao noroeste, mede 571,20 metros 
divisando com a propriedade de Eidt Empreendimentos Imobiliários Ltda. até formar 
um ângulo interno de 91°51’46” infletindo à esquerda; ao sul, mede 348,34 metros, 
divisando com a propriedade de Ney Fayet, até formar um ângulo interno de 90°1’1”, 
infletindo à esquerda; ao oeste mede 217,02 metros divisando, com a Área 2 até 
formar um ângulo de 90°00’00”, onde se encontra a vértice de origem fechando o 
perímetro; matriculado no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.251. 

 
Art. 2º O imóvel objeto da doação destina-se a construção de um cemitério. 

  
  Art. 3º A donatária deverá no prazo de 05 (cinco) anos, construir as benfeitorias 
necessárias para a efetivação de suas atividades descritas no art. 2º, sob pena de 
reversão dos imóveis ao patrimônio do Município de Estrela.  
 
 Art. 4º Retornará o imóvel, com as benfeitorias neles edificadas, ao patrimônio 
do Município de Estrela, em caso de extinção da entidade ou por desvio da finalidade 
prevista no art. 2º. 
 
  Art. 5º A donatária assume o encargo de, pelo período de 10 (dez) anos, 
contados da data de publicação da presente Lei, não alienar o imóvel recebido, 
transferi-lo ao patrimônio de outrem ou torná-lo objeto de locação, sob pena de 
reversão da presente doação, sem que lhe assista o direito de indenização das 
benfeitorias nele levantadas. 
 

Art. 6º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 
Lei, serão suportadas pelo donatário.  

 
Art. 7º Demais disposições serão estabelecidas no Termo de Doação a ser 

firmado entre o Município de Estrela e a União dos Pastores Evangélicos do Vale. 
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallamnn 
Prefeito de Estrela 

  Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 10 de dezembro de 2019. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 108-03/2019 
 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 108-03/2019, o qual autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar, com encargo, bem imóvel público à União dos Pastores Evangélicos 
do Vale – UPEV - e dá outras providências. 

A proposta apresentada visa a doação de uma área de 
terras, objeto da matrícula nº 32.251, situado na Rua A, distrito de Novo Paraíso, à 
União dos Pastores Evangélicos do Vale – UPEV para instalação de um cemitério. A 
área a ser doada possui uma superfície de 21.058,99m² (vinte e um mil e cinquenta e 
oito metros quadrados e noventa e nove decímetros). 

A União dos Pastores Evangélicos do Vale – UPEV – 
possui uma quantidade muito grande de fieis envolvidos em suas atividades 
cotidianas, as quais além da questão religiosa, fazem um excelente trabalho nas 
questões sociais, com crianças e adolescentes, num trabalho preventivo, para a 
melhor formação destes cidadãos, também dão especial atenção as pessoas 
carentes, desassistidas, amparando-as, para que consigam seguir em frente, vivendo 
dignamente em nosso meio. 

Contudo, essa entidade, que possui todo esse viés social, 
necessita ter um cemitério próprio para atender aos fiéis evangélicos ligados às Igrejas 
associadas a UPEV. Além do que, a doação permitirá que possam ser atendidos, se 
necessário, pela sua própria Igreja, não sendo necessário que sejam atendidos pelo 
cemitério municipal. 

Encaminhamos em anexo cópia da matrícula e croqui da 
área a ser doada. 

Assim, submetemos à criteriosa análise desta Câmara o 
presente Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


