
PROJETO DE LEI Nº 140/2019 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar com encargo, 

224,17 m² de área comum descoberta da Estação 

Rodoviária de Bagé. 

 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé, em Exercício, 

Estado de Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais apresenta à consideração dessa 

Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar com encargo, 224,17 m² de área comum 

descoberta, referente às salas 03, 05, 13, 14 e 19 da Estação Rodoviária de Bagé, registradas sob os 

números 51.358, 51.360, 51.368, 51.369 e 51.374 no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 

de Bagé, localizadas aos fundos das salas 07, 08, 09 e 10, limitando também com as salas 11 e 12 da 

Estação Rodoviária de Bagé.  

 

Art. 2º As áreas doadas ficam gravadas com cláusula de reversão, até o cumprimento total 

do encargo, não podendo ser alienada, oferecida em garantia e nem ter destinação diversa ao 

disposto nessa lei, sob pena de nulidade do ato, com a reversão da área do patrimônio ao Município 

de Bagé e a consequente perda, em favor deste, das benfeitorias construídas, sem qualquer 

indenização devendo tais advertências constarem no Contrato de Doação.  

 

Art. 3º O encargo referido nesta Lei consiste na obrigação do Donatário em investir na 

revitalização das áreas comuns da Estação Rodoviária, conforme Projeto e Plano de Trabalho. 

 

Art. 4º O Donatário terá o prazo de 60 dias, após a averbação da escritura pública de doação 

no Cartório de Registro de Imóveis de Bagé e da aprovação do projeto de liberação para realização 

da obra pela Secretaria responsável, para dar início a obra de revitalização da Estação Rodoviária de 

Bagé.  



Parágrafo único. O Donatário terá o prazo de 10 (dez) meses para a conclusão das obras com 

tolerância máxima de 90 (noventa) dias, salvo caso fortuito ou força maior.  

 

Art. 5º No prazo de 30 (trinta) dias contados após a assinatura do Contrato de Doação, o 

Município fica obrigado a promover a transferência de posse e propriedade plena dos bens descritos 

nos artigos 1º e 2º do presente instrumento legal.  

 

Art. 6º O Donatário fica isento de todo e qualquer que seja a oneração de competência 

municipal, sob qualquer título, que venha a incidir sobre a presente doação e sobre o projeto e 

execução da revitalização da Estação Rodoviária de Bagé.  

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 8° Fica expressamente revogadas as Leis Municipais nº 5.883, de 08 de janeiro de 2018 

e a Lei Municipal n° 6.009, de 28 de novembro de 2018. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

MANOEL  MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores vereadores,  

 

O presente Projeto de Lei, que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, tem por finalidade possibilitar a revitalização da Estação Rodoviária de Bagé.  

É amplamente reconhecido que a Estação Rodoviária de nosso município precisa, 

urgentemente, de uma revitalização, para que melhore as condições de uso e conforto para os seus 

usuários. É de interesse público ofertar para a comunidade um espaço adequado, com a realização 

de benfeitorias nas áreas de uso comum das edificações que compõe o terminal rodoviário de Bagé, 

haja vista o seu poder/dever de vigilância.   

Ocorre que os cofres públicos estão extremamente onerados pelo atendimento das 

demandas da cidade e, considerando que há interesse de um dos condôminos daquele Complexo 

Comercial em promover, às suas custas, a execução das obras de revitalização, recebendo em 

contrapartida a doação de áreas comuns de todos os condôminos, para ampliação do seu negócio 

naquele espaço, apresentamos, em anexo, o novo projeto para os referidos serviços.  

O referido projeto, ora em apreciação, atende o Ato Normativo do DAER para prédios 

que abrigam terminais rodoviários de primeira categoria, onde se classifica o município de Bagé. 

Assim, as adequações projetadas oferecem todas as características necessárias para a permanência 

da Estação Rodoviária nas atuais instalações, em atendimento às condições previstas em processo 

licitatório para a Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário, cujo edital deverá ser 

publicado nas próximas semanas.  

Assim, propõe a Municipalidade realizar a doação dos 224,17m² de áreas comuns e 

descobertas daquele complexo, em troca da promoção da revitalização de todas as áreas comuns da 

edificação, tendo em vista também a aprovação unânime dos condôminos para o feito, conforme 

Ata da Assembleia Geral, em anexo.  

Diante dos fatos acima expostos, somados ao poder discricionário inerente à 

Administração Pública, justifica-se a opção pelo expediente administrativo aqui descrito. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto relevante, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria.  

 

Pelo exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei.  



 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,  23 de Outubro de 2019. 

 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício  


