
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 

PROJETO DE LEI Nº 061-01/2021 
 

Altera a Lei Municipal n° 7.070, de 29 de 
maio de 2018, que autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a doação de bem imóvel 
à empresa Blaster Detonações Ltda. 

 

 Art. 1° O art. 2° da Lei Municipal n° 7.070, de 29 de maio de 2018, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

 “Art. 2° .... 
 

§1° No caso do não cumprimento integral das projeções em virtude do incentivo, 
de que trata o inciso IV deste artigo, a empresa beneficiária poderá apresentar ao 
Município justificativa plausível e proposta escrita de compensação do déficit no ano 
subsequente, que serão submetidas à análise da Administração Municipal. 
 
 §2° Autoriza, excepcionalmente, em virtude das justificativas apresentadas, a 
prorrogação do prazo do inciso I, do art. 2º, por 01 (um) ano.” 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 24 de junho de 2021. 

 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
 

     Roberto Arenhart 
       Secretário da Administração 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
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Estrela, 24 de junho de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 061-01/2021 
 
 
Senhor Presidente e 

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

Projeto de Lei nº 061-01/2021, que altera a Lei Municipal n° 7.070, de 29 de maio de 
2018, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel à empresa 
Blaster Detonações Ltda. 

O presente projeto solicita a prorrogação das projeções 
concedidas em virtude do incentivo dado à empresa Blaster Detonações LTDA, tendo 
em vista as instabilidades climáticas, que os impediram de dar continuidade na 
instalação da empresa, sendo que já haviam todo material adquirido, conforme 
demonstraram em processo administrativo.  

Ainda, verificou-se um atraso na entrega da certidão de 
posse do imóvel, o que impediu a empresa de providenciar o projeto e demais 
aprovações. 

Assim, renumeramos o parágrafo único para §1°, uma vez 
que o parágrafo único autorizava a empresa a justificar e compensar o déficit no ano 
subsequente, mas não previa texto de autorização legal de prorrogação do prazo do 
benefício. 

Dessa forma, a empresa Blaster Detonações LTDA irá 
cumprir com o que foi estabelecido, que sem dúvida estará contribuindo para o 
crescimento do município, através de contratações, bem como na crescente 
arrecadação de impostos. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


