
 

 

PROJETO DE LEI Nº 287, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Dá nova redação ao inciso IV do art. 1º., 

e caput do art. 2º., ambos da Lei 

Municipal nº. 5.840 de 21 de novembro 

de 2017. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1º Dá nova redação ao inciso IV, do art. 1º, da Lei Municipal nº 5.840 

de 21 de novembro de 2017, que passará a vigorar da seguinte forma: 

 

“Art. 

1º…………………………………………………………………………… 

 

IV- um terreno, limpo de benfeitorias, situado nesta Cidade, na Vila 

Ipiranga, no Desmembramento denominado Visconde Ribeiro de Magalhães, 1ª Etapa, 

sob nº 21 (vinte e um) da quadra 01 (um), medindo 12,00 metros ao norte com o lote 

05; 12,00 metros ao sul, com a rua Favorino Freitas Mércio; 72,00 metros ao leste, com 

o lote 22 e 72,00 metros ao oeste, com o lote 20; no quarteirão formado pelas ruas 

Euclides Moraes, Favorino Freitas Mércio, Euclides Machado e Carlos Alberto Tavares. 

Distando 59,00 metros da esquina da rua Euclides Machado. Matriculado no Registro 

Geral de Imóveis sob o n. 34.090, de propriedade de Carlos Soares Martins.” (NR) 

 

Art. 2º Dá nova redação ao caput do art. 2º, da Lei Municipal nº 5.840 de 

21 de novembro de 2017, que passará a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 2º O valor dos imóveis é fixado em R$ 245.220,00 (duzentos e 

quarenta e cinco mil, duzentos e vinte reais) o qual servirá para pagamento da totalidade 

das dividas tributárias vencidas e vincendas, até dia 31 de dezembro de 2017, em nome 

de Carlos Soares Martins - sucessão, as quais se encontram, nesta data correspondente a 

R$ 242.693,13 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e treze 

centavos), sendo R$115.680,94 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa 

e quatro centavos), referente ao Imposto Predial Territorial Urbano  e a Taxa de Lixo, e 



R$127.12,19 (cento e vinte e sete mil, doze reais e dezenove centavos) ao Departamento 

de Água, Arroios e Esgotos de Bagé.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 21 de dezembro de 2017. 

 

 

 

                       DIVALDO LARA 
                                                                                                       Prefeito Municipal 

  

 
EDUARDO DEIBLER 

    Secretário/GEPLAN 

 

 

              CLEMENTINO MOLINA  
                       Chefe de Gabinete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA   

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo obter autorização legislativa para dar 

nova redação ao inciso IV do art. 1º., e caput do art. 2º., ambos da Lei Municipal nº. 

5.840, de 21 de novembro de 2017. 

 

Realiza-se a substituição da matrícula 34.092, que se referia anteriormente a um 

terreno, limpo de benfeitorias, situado nesta cidade, na Vila Ipiranga, no 

desmembramento denominado Visconde Ribeiro de Magalhães, 1ª. Etapa, sob n. 23 

(vinte e três) da quadra 01, medindo 12,00 metros ao norte, com o lote 07; 12,00 metros 

ao sul, com a rua Favorino Freitas Mércio; 72,00 metros ao leste, com os lotes 18 e 24 a 

28; e 72,00 metros ao oeste, com o lote 22; no quarteirão formado pelas ruas Euclides 

Moraes, Favorino Freitas Mércio, Euclides Machado e Carlos Alberto Tavares; distando 

35,00 metros da esquina da rua Euclides Machado, pelo imóvel descrito na matrícula 

34.090, sendo um terreno, limpo de benfeitorias, situado nesta Cidade, na Vila Ipiranga, 

no Desmembramento denominado Visconde Ribeiro de Magalhães, 1ª Etapa, sob nº. 21 

(vinte e um) da quadra 01 (um), medindo 12,00 metros ao norte com o lote 05; 12,00 

metros ao sul, com a rua Favorino Freitas Mércio; 72,00 metros ao leste, com o lote 22 

e 72,00 metros ao oeste, com o lote 20; no quarteirão formado pelas ruas Euclides 

Moraes, Favorino Freitas Mércio, Euclides Machado e Carlos Alberto Tavares. 

Distando 59,00 metros da esquina da rua Euclides Machado. Matriculado no Registro 

Geral de Imóveis sob o n. 34.090, de propriedade de Carlos Soares Martins. 

 

A autorização concedida pelo Poder Executivo junto a Lei 5.840, de 21 de 

novembro de 2017, que referiu os imóveis em dação em pagamento visa quitar os 

créditos tributários vencidos até 31/12/2017. 

 



No entanto, cabe esclarecer, que o referido projeto de lei visa sanar equívoco 

cometido, haja vista que o objeto da referida Lei, se trata do imóvel descrito sob 

matrícula 34.090, e não do imóvel matriculado sob o nº. 34.092. 

 

Assim, como se trata de matéria da maior relevância, esperamos a pronta 

acolhida e aprovação do aludido projeto. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 21 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

            DIVALDO LARA 
                                                                                                      Prefeito Municipal 

 

 
EDUARDO DEIBLER 

    Secretário/GEPLAN 

 

            CLEMENTINO MOLINA  
                    Chefe de Gabinete 

 

 


