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PROJETO DE LEI Nº 073-02/2018 
  

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 dos imóveis a seguir descritos, para Associação dos Cervejeiros 
Artesanais de Estrela, inscrita no CNPJ nº 18.253.352/0001-14, as quais possuem a 

seguintes descrições: 
I. Uma área de terras com a superfície de 325,00m² (trezentos e vinte e 

cinco metros quadrados), inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 1.591, 
medindo 13,00 metros de frente por 25,00 metros de frente a fundos, situado na 
quadra A, do Loteamento “São José”, nesta cidade, distando dito imóvel 65,00 metros 

da esquina com a Rua Castelo Branco, compreendido no quarteirão formado pelas 
ruas: Ministro Adalto Lúcio Cardoso, Maria Schwarzer, Castelo Branco e terras de 

Oscar Schorr, confrontando-se: pela frente, com a Rua Ministro Adalto Lúcio Cardoso; 
pelos fundos, com terras de Oscar Schorr; por um lado, com a área verde, Praça 
Cachuíra; e pelo outro lado com o lote nº 16. 

II. Uma área de terras, inscrita no registro de Imóveis de Estrela sob nº 
1.590, em formato irregular, medindo pela frente 8,20 metros quando forma um ângulo 
e segue por 10,00 metros, localizada na quadra A, do Loteamento São José, nesta 

cidade, distando 221,00 metros da esquina com a Rua Maria Schwarzer, 
compreendido no quarteirão formado pelas ruas: Ministro Adalto Lúcio Cardoso, Maria 

Schwarzer, Castelo Branco e terras de Ely Schoor, confrontando-se: pela frente, onde 
mede 8,20 metros mais 10,00 metros com a Rua Ministro Adalto Lúcio Cardoso; pelos 
fundos, onde mede 17,50 metros mais 18,50 metros, com terras de Ely Schoor; por 

um lado, onde mede 25,00 metros com o lote nº 14 e pelo outro lado, também com 
25,00 metros, com o lote nº 15. Contendo um prédio de alvenaria (salão comunitário), 

com 248,17m² de área construída em 01 pavimento. 
 

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 Associação 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 

Associação dos Cervejeiros Artesanais de Estrela. 
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Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de julho de 2018. 

 
 

 
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, 13 de julho de 2018. 
 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 073-02/2018 

 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 

 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 073-02/2018, 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 dois imóveis, sendo um com 325,00m², inscrito no Registro de Imóveis de 
Estrela sob nº 1.591 e outro com aproximadamente 356,87m², inscrito no Registro de 

Imóveis de Estrela sob nº 1.590, contendo um prédio em alvenaria, com 248,17m², áreas 
localizadas na Rua Ministro Adalto Lúcio Cardoso, Bairro São José, de propriedade do 

Município à Associação dos Cervejeiros Artesanais de Estrela. 

O presente projeto tem por objetivo autorizar a concessão de 
um terreno para que a Associação dos Cervejeiros Artesanais de Estrela possa utilizar 

para instalação da sede da Associação, a qual será utilizada para realizar reuniões, 

cursos, palestras, eventos e instalação de um museu da cerveja, juntamente com uma 
cozinha cervejeira. 

 A Associação dos Cervejeiros Artesanais de Estrela tem por 
finalidade difundir e aprimorar a cultura de produção de cerveja artesanal e incentivar 

qualquer atividade relacionada, promover encontros, palestras, cursos, concursos e 

degustações das mais variadas cervejas, muitas das quais produzidas pelos próprios 
associados desta e de outras associações de cervejas artesanais. 

A Associação também tem como objetivo facilitar o acesso 

dos cervejeiros artesanais à compra de insumos, equipamentos e literatura relacionada à 
produção artesanal de cerveja. Apoiar e compartilhar os conhecimentos com novos 

cervejeiros artesanais e auxiliá-los em seus primeiros passos. 

Encaminhamos em anexo, croqui da área e cópia das 
matrículas supracitadas. 

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 
Marco Aurélio Wermann 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


