
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 024-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão de direito real de uso de 
algumas salas do andar térreo do Prédio da 
Prefeitura de Estrela ao Lions Club e Rotary 
Club de Estrela. 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a celebrar concessão de direito real de uso, 
de algumas salas do andar térreo do Prédio da Prefeitura, conforme anexo, na Rua 
Treze de Maio, nº 318, Bairro Centro, Cidade de Estrela, num total de 66,18 m², ao 
Lions Club e Rotary Club de Estrela, que utilizarão de forma cooperada. 
 

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 igual período. 
 

Art. 3º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 
outorgadas por convênio celebrado entre as partes.  

 

Art. 4º A rescisão do contrato, sem direito a qualquer indenização, se dará, se a 
entidade der destino diverso ao imóvel, que não seja para o fim solicitado.     

 

Art. 5º Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 
concedente. 

 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

 Carlos Rafael Mallmann 
  Prefeito 
 

Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

 
  

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 

 

 
 
 
 
 

Estrela, 22 de fevereiro de 2017. 
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Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 024-01/2017 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 024-01/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
concessão de direito real de uso de algumas salas do andar térreo do Prédio da 
Prefeitura de Estrela ao Lions Club e Rotary Club de Estrela. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
que tramita na Prefeitura Municipal de Estrela sob nº 713/2017 e tem como objetivo a 
cedência da parte térrea do anexo da prefeitura aos clubes de serviço Lions Club e 
Rotary Club de Estrela, que estão em atividade no município há mais de 50 anos, 
possuindo reconhecido trabalho comunitário, em especial no auxílio aos carentes, nas 
campanhas de vacinação e como parceiros nas atividades mais diversas propostas 
pelo município. 

O espaço objeto de cedência está localizado na Rua Treze 
de Maio, nº 318, Bairro Centro, Cidade de Estrela, num total de 66,18 m², e será 
destinado como sala de reuniões e arquivos de ambas as entidades, de forma 
cooperada, a fim de resguardar sua história e dinamizar ainda mais sua atuação 
comunitária. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei do 
qual aguardamos a devida análise e emissão de Parecer. 

Atenciosamente, 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


