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Mensagem n.º 004 

 

 

 

Senhor Presidente:  

 

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

projeto de Lei que “Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n.º 2.476, de 15 de dezembro de 

2010, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de sua propriedade e dá outras 

providências.” 

O presente projeto visa ampliar as possibilidades de investimentos a partir de recursos 

obtidos pelo Município, no exercício de 2011, pela alienação de pavilhão industrial localizado no 

bairro Matiel. 

Ocorre que a proposição inicial da Lei Municipal nº 2476/10 restringia sua aplicação à 

construção ou aquisição de prédio para fins de Incubadora Empresarial, projeto que não se 

concretizou ao longo dos últimos anos, por razões diversas. 

A autorização ora proposta possibilitará ao Município a aplicação do valor existente em 

conta-corrente (aproximadamente R$ 155 mil), decorrente da alienação e seus rendimentos. Trata-

se de montante considerável, que será investido em ações de fomento à economia local, com 

amplas possibilidades de reversão em geração de empregos, renda e retorno tributário. 

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 09 de janeiro de 2017. 

 

   

Albano José Kunrath. 
Prefeito Municipal de Feliz. 
 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
 
JW 
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PROJETO DE LEI Nº 01/ 2017.  

 

Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n.º 
2.476, de 15 de dezembro de 2010, que autoriza 
o Poder Executivo a alienar imóvel de sua 
propriedade e dá outras providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1.º Fica alterado o caput do art. 3º da Lei Municipal n.º 2.476, de 15 de dezembro de 

2010, vigorando com a seguinte redação: 
  
 “Art. 3.º A receita auferida pela alienação, bem como os rendimentos de sua aplicação 
financeira, deverão ser aplicados nas seguintes possibilidades: 

I – aquisição de imóvel, edificado ou não, destinado a políticas municipais de fomento à 
expansão industrial, comercial, de prestação de serviços ou de incubação empresarial; 

II – investimentos na infraestrutura de distritos industriais.” (NR) 
 

Art. 2.º Fica revogado o § 2º do art. 3º da Lei Municipal n.º 2.476, de 15 de dezembro de 

2010. 

Art. 3.º Fica revogado o art. 4º da Lei Municipal n.º 2.476, de 15 de dezembro de 2010. 

  
 Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2017. 
 

Albano José Kunrath. 

 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 

 Feliz, 09.01.2017 

 

 _________________________  

 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 
 


