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PROJETO DE LEI Nº 077-01/2021 
  

Autoriza o Poder Executivo a criar Empresa 
Pública Municipal e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a criação e a constituição 

de uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, denominada de 
“Empresa Pública de Logística Estrela”, de sigla E-LOG, vinculada ao Gabinete do 
Prefeito, e que terá por finalidade a administração das áreas e a execução dos 
serviços portuários, ferroviários e do aeródromo no âmbito do Município de Estrela/RS. 

 
Art. 2° A Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, com personalidade 

jurídica de direito privado, regida pela Lei Federal 6.404/76 e suas alterações 
posteriores, terá sede e foro na cidade de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, com 
prazo de duração indeterminado e jurisdição em todo o território do Município de 
Estrela/RS. 

 
Art. 3° A Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG terá por função social 

entre outros, o desenvolvimento de soluções para o aproveitamento dos espaços 
logísticos, sob a administração do Município de Estrela/RS, tal como porto, 
aeródromo, vias e ferrovias, que contribuam para o progresso e o desenvolvimento da 
sociedade estrelense. 

 
Art. 4º A Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG terá por finalidade 

explorar diretamente ou indiretamente atividade econômica, no âmbito das estruturas 
do porto, aeródromo, vias e ferrovias de propriedade ou sob concessão do Município. 

 
Art. 5º Compete à Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG realizar as 

seguintes atividades: 
I – administração das áreas do porto, aeródromo, vias e ferrovias, para atender 

demandas específicas do mercado nacional e internacional; 
II - disponibilização de infraestrutura para permitir a atividade portuária, 

aeroportuária e ferroviária; 
III - comercialização e concessão de licenças ou de direitos de uso, das áreas 

administradas; 
IV – intermediação com Governo Federal, Estadual, Municípios, Consórcios 

Públicos e Associações, para buscar soluções específicas para ampliação das 
atividades portuárias, aeroportuárias e ferroviárias; 

V – promoção e suporte de empreendimentos inovadores, nas áreas 
administradas; 

VI - realização de pesquisa tecnológica e de inovação, isoladamente ou em 
conjunto com instituições de ensino superior, centros de pesquisa e desenvolvimento 
e entidades empresariais; 

VII - elaboração de estudos e realização de pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de conhecimentos técnicos e 
científicos para a promoção do desenvolvimento econômico e social, bem como 
experimentação de novos modelos produtivos; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

 

 

VIII - formação de recursos humanos, capacitação e intercâmbio de técnicos e 
pesquisadores por meio de cursos, em articulação com instituições de ensino superior, 
centros de pesquisa e desenvolvimento e entidades empresariais; 

IX - criação e consolidação de ambiente propício ao desenvolvimento científico 
e tecnológico integrado, articulando sua atuação em nível nacional e internacional;   

X - possibilitar o acesso à informações, a criação de parcerias, as redes de 
aperfeiçoamento tecnológico, de comercialização e de serviços; 

XI - atração de investimentos de interesse estratégico em suas áreas de 
atuação. 

 
Art. 6º O capital inicial da Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, é 

pertencente integralmente ao Município de Estrela/RS, concorrendo para sua 
formação a incorporação dos bens e valores existentes no Anexo I.   

  
Parágrafo único. O Poder Executivo, fica autorizado a transferir, a título de 

integralização do capital os bens citados no caput. 
  
Art. 7° A empresa é mantida pelo Município e o seu capital poderá ser 

aumentado com a participação de pessoas jurídicas de direito público e de entidades 
de administração direta e indireta ou mediante incorporação de reservas decorrentes 
de lucros líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital 
feitas pelo Município. 

 
Art. 8° Os recursos de que a Empresa disporá para realizar suas finalidades, 

são os advindos: 
 a) de dotações consignadas no orçamento do Município; 
b) de créditos abertos em seu favor; 
c) do produto de operação de crédito, juros bancários e renda de bens 

patrimoniais; 
d) da exploração de suas atividades econômicas; 
e) de outros recursos que lhe forem destinados. 
 
Art. 9° A Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG poderá contrair 

empréstimos, oferecer garantias, contratar financiamentos, celebrar contratos, 
contratar assessorias externas, celebrar convênios, licitar e constituir consórcios com 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, sempre em observância a 
legislação nacional, estadual e municipal pertinentes. 

 
Art. 10 A Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG terá aprovado seu 

estatuto através de Decreto do Poder Executivo, que após, para validar sua 
constituição, deverá ser encaminhado junto ao Ofício dos Registros Públicos 
correspondente. 

 
Art. 11 A Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG será administrada por 

um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria – 
Executiva, e na sua composição contará ainda com um Conselho Fiscal. 

  
Art. 12 O Conselho de Administração, dar-se-á através de Decreto Municipal, e 

terá como prazo de gestão 2 (dois) anos, permitida a recondução, será constituído: 
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I - de um Conselheiros representante do Poder Executivo, sendo que a ele será 
atribuída a Presidência; 

II -  de um Conselheiro representando a Diretoria Executiva; 
III - de um Conselheiro, representando a CACIS – Câmara de Industria e 

Comercio de Estrela; 
IV - de um Conselheiro, representando a CIC Regional – Câmara de Industria e 

Comércio do Vale do Taquari. 
 
§ 1º O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por dois terços 
dos seus membros. 

 
§ 2º As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria 

simples, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade, em caso de 
empate. 

 
§ 3º O quórum de deliberação é o de maioria absoluta de seus membros. 
 
Art. 13 A Diretoria Executiva é órgão incumbido das funções de administração 

das atividades específicas e auxiliares da Empresa Pública de Logística Estrela - E-
LOG, observadas as diretrizes gerais elaboradas pelo Conselho de Administração, e 
será de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo, por Decreto Municipal, 
constituída pelo: 

 I – Diretor Presidente; 
 II – Diretor Administrativo e Financeiro; 
 III – Diretor de Desenvolvimento Empresarial e de Operações; e 
 IV - Diretor Jurídico. 
 
Art. 14 Caberá ao Diretor Presidente representar a Empresa Pública de 

Logística Estrela – E-LOG em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo 
constituir mandatários ou delegar competência, permitindo, se for o caso, a 
subdelegação às autoridades subordinadas. 

  
Art. 15 O Estatuto Social da Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG 

definirá as competências e a remuneração do Presidente e dos Diretores, assim como 
outras diretrizes de atuação da Diretoria Executiva. 

 
Art. 16 A Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG terá um Conselho 

Fiscal constituído de três membros, e três suplentes, com mandato de um ano, 
escolhidos pelo Conselho de Administração, permitida sua recondução, sendo: 

I - Dois membros representantes do Município; 
II - Um membro representante da Câmara de vereadores de Estrela. 
 
Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada 

semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente. 
 
Art. 17 As competências do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, 

e do Conselho Fiscal bem como as hipóteses de destituição e substituição de seus 
respectivos integrantes, serão estabelecidas no Estatuto Social da Empresa Pública 
de Logística Estrela - E-LOG. 
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Art. 18 Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre os cargos da 

Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG, e o regime jurídico será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regulamentando-se no Estatuto as 
condições e diretrizes de seus colaboradores. 

 
§ 1º A contratação de pessoal efetivo da Empresa Pública de Logística Estrela – 

E-LOG, far-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. 

 
§ 2º Para fins de sua implantação, a Empresa Pública de Logística Estrela - E-

LOG poderá realizar contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição. 

 
§ 3º Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse 

público, a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, 
imprescindível ao funcionamento da Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, a 
critério do Conselho de Administração. 

 
§ 4º As contratações a que se refere o § 2o observarão o disposto no caput do 

art. 3º, no art. 6º, no inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei no 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, e não poderão exceder o prazo de trinta e seis meses, a contar da 
data da instalação da Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG. 

 
Art. 19 Por solicitação fundamentada do Diretor Presidente, poderão ser 

cedidos servidores municipais à Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, sem 
ônus para o Município, computando-se o tempo de serviço, para todos os efeitos 
legais, junto ao órgão de origem, bem como, fica desde já autorizado o município a 
título precário ou emergencial, ceder equipamentos ou realizar serviços. 

 
Art. 20 As contas da Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, relativas a 

cada exercício, serão submetidas ao órgão de controle interno do Município e 
enviadas ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
Art. 21 Extinguindo-se a Empresa Pública de Logística Estrela - E-LOG, seu 

patrimônio será incorporado ao Município de Estrela/RS. 
 
Art. 22 A Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG gozará de isenção de 

tributos municipais. 
 
Art. 23 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da integralização 

do Capital Social de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) oriundo de superávit 
financeiro do orçamento de exercícios anteriores do município de Estrela/RS, bem 
como as receitas descritas no artigo 8º. 

      
Art. 24 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual do 

Município, aprovado pela Lei nº 6.959/17, que Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
quadriênio 2018 – 2021, incluindo ações no órgão 02 – Gabinete do Prefeito – 
Unidade Orçamentária 01 – Gabinete de Prefeito: 
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Programa:  0002 - GESTÃO PÚBLICA DO GABINETE DO PREFEITO 
Ação: 2241 - Participação em Empresas Estatais 
Produto: participar/criar empresas estatais 
Ano: 2021 
Valor R$ 150.000,00 
 
Art. 25 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei nº 7.323/2020, que 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, incluindo 
ações no órgão 02 – Gabinete do Prefeito, Unidade Orçamentária 01 – Gabinete do 
Prefeito: 

 
Programa: 0002 - GESTÃO PÚBLICA DO GABINETE DO PREFEITO 
Ação: 2241- Participação em Empresas Estatais 
Produto: participar/criar empresas estatais 
Valor R$ 150.000,00 
 
Art. 26 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na Lei do Orçamento Municipal, 
Lei nº 7.335/2020, que Estima a Receita e Autoriza a Despesa do Município de Estrela 
para o exercício financeiro de 2021, com a seguinte discriminação: 

 
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito 
Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Prefeito 
Função: 0004 Administração 
Subfunção: 0122 Administração Geral 
Programa: 0002 - GESTÃO PÚBLICA DO GABINETE DO PREFEITO 
Atividade: 2241- Participação em Empresas Estatais 
Elemento: 3.4.5.90.65.00.00.00 – Constituição ou aumento de capital de 

empresas R$ 150.000,00 
 
Art. 27 Servirá de recurso para a abertura do crédito adicional especial 

autorizado no artigo anterior o superávit financeiro do exercício anterior. 
 
Art. 28 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei 7.340/21, que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa básica dos serviços municipais de Estrela, incluindo 
no Gabinete do Prefeito a Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG. 

 
Art. 29 Esta Lei entra e vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de julho de 2021. 

 

 

 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 

Data:  _____/_____/20___ 

 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

 

 

 
Estrela, 19 de julho de 2021. 

 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 077-01/2021 
 
 
 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar 

Projeto de Lei, que busca autorização legislativa para a criação da EMPRESA 
PÚBLICA DE LOGÍSTICA ESTRELA – E-LOG. 

Diversas administrações municipais colaboraram para 
chegarmos até esse momento, incansáveis foram as lutas dos gestores públicos para 
conseguirmos a municipalização do PORTO de ESTRELA/RS, fato este 
perfectibilizado em agosto de 2020, quando que foi assinado contrato de cessão de 
uso entre o governo municipal e a Superintendência dos Portos do Estado do Rio 
Grande do Sul, nos últimos dias, mais uma conquista, no dia em que Estrela/RS 
completou 145 anos de existência, assinamos conjuntamente com o Presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Gabriel Souza, termo de inclusão para 
inserir o PORTO DE ESTRELA junto ao programa estadual CRESCE RS – que é um 
projeto com grandes oportunidades para ampliarmos as operações fluviais e 
desenvolvermos nossa economia. 

Agora, devidamente amparado nas legislações federais, 
buscamos dar mais um passo para que o PORTO DE ESTRELA seja protagonista no 
Vale do Taquari e até mesmo em nosso Estado, estamos buscando a autorização 
para criarmos a Empresa Pública de Logística Estrela – E-LOG, que tem como base 
legal a Constituição Federal, mais precisamente o artigo 37, inciso XIX da Constituição 
Federal de 1988. 

Vejamos: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
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Além disso, o Projeto de Lei tem por escopo autorizar a 
Empresa Pública que está sendo criada administrar áreas e serviços ferroviários e do 
aeródromo, que conjuntamente com as áreas e os serviços portuários servirão de 
apoio logístico ao desenvolvimento de soluções contribuindo para o progresso do 
Município de Estrela e da região. 

Por fim esclarecemos que após a autorização legislativa 
para a criação da Empresa Pública, será necessário a confecção do Estatuto Social da 
Empresa e o mesmo deverá ser encaminhado ao Registro Público. 

Diante do exposto e na certeza da análise favorável dos 
Senhores Vereadores, solicitamos aprovação deste Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


