
PROJETO DE LEI Nº 262, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Autoriza permuta de terreno pertencente 

ao patrimônio público municipal com 

Minotto loteamentos de imóveis ltda 

para, construção de uma estação de 

tratamento de esgoto.  
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de o 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 autorizado ao Poder Executivo permutar uma área 4.182,00 m2, 

localizada no Bairro Universitário Minotto, constituída de lote 01 (um)da Quadra 

“0”(Área de uso institucional), medindo 51,00 m (cinquenta e um metros)de frente leste a 

rua 04; 82,00 m ( oitenta e dois) ao sudeste, limitando-se com o lote 02 e com 

propriedade de Minotto Loteamentos de Imóveis ltda; 51,00 m (cinquenta e um metros) 

do lado sudoeste limitando-se com propriedade de Minotto Loteamento de Imóveis Ltda., 

e 82,00 m (oitenta e dois) do lado noroeste limitando-se com área verde, conforme 

matricula nº 58.605 do Registro de Imóveis, com a área pertencente à Minotto 

Loteamentos de imóveis ltda situada nesta cidade, constituído do lote 09 (nove) da 

Quadra “07”, do loteamento Minotto II, medindo 10,00 m (dez metros) de frente sudeste 

a rua 10; 58,80 m (cinquenta e oito metros e oitenta centímetros) no lado nordeste, 

limitando-se com o lote 10; 10,20 m (dez metros e vinte centímetros) no lado norte no 

fundo, limitando-se com a Área Verde e 60,90 m (sessenta metros e noventa centímetros) 

no lado sudoeste, limitando-se com o lote 08. fechando o Perímetro do mesmo. Distando 

55,00 (cinquenta e cinco metros) da rua 03 a sudoeste. Com área de 604,50 m2 

(seiscentos e quatro metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados). Localizado no 

quarteirão assim formado: rua 10 (dez), a sudeste; sem arruamento, a leste; sem 

arruamento a nordeste; e rua 03 (três), a sudoeste. Devidamente inscrito no Registro de 

Imóveis com matrículas sob nº 63861. 

Art. 2º A área recebida pelo Poder Executivo fica destinada à construção de 

uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

 

Art. 3º A empresa Minotto Loteamentos de imóveis ltda deverá financiar 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor referente à construção da Estação de Tratamento de 

Esgoto - ETE, prevista no artigo anterior, a título de compensação dos valores 

pecuniários referentes aos imóveis objetos da permuta. 

 

Art. 4º A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, prevista no artigo anterior, 

deverá ter capacidade ampla, permitindo a utilização pelos moradores do bairro Ivo 



Ferronato. 

 

Art. 5º A permuta na forma prevista no art. 1º deverá ser submetida a 

apreciação e autorização do Poder Legislativo, com as necessárias cláusulas de 

reversibilidade em caso de inadimplemento contratual.  

 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 7º A obra referida no art. 2º será iniciada no prazo máximo de 02 (dois) 

anos, prorrogáveis, uma vez, por igual período. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 17 de novembro de 2017. 

 

 

 

DIVALDO LARA 
                                                                           

Prefeito Municipal 
 

 
EDUARDO DEIBLER 
   Secretário/GEPLAN 
 

                                                                
         
 

 

 

 


