
 

PROJETO DE LEI Nº 255, 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

desafetar e doar com encargos uma área 

de terra com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento Educacional, 

priorizando a geração de emprego e 

renda, mediante licitação, e dá outras 

providências. 

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. Autoriza o Poder Executivo Municipal, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento educacional, priorizando a geração de emprego e renda, mediante 

licitação na modalidade Concorrência, a desafetar e doar com encargos uma área de 

UMA FRAÇÃO DE TERRAS, limpa de benfeitorias, situada no Subdistrito e Distrito de 

Bagé, com área de 275.078,00 m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados, digo 

duzentos e setenta e cinco mil e setenta e oito metros quadrados) medindo 739,30 

metros pelo lado norte, onde se limita com a Colônia Japonesa; 940,00 metros pela face 

sul, onde divide com a estrada do Passo do Perez; 233,70 metros pelo lado oeste, onde 

condina com imóvel de Cornélio Martins; e 481,30 metros pela face leste, onde se 

limita com o Leito da R. F. F. S. A.., devidamente matriculado sob n°. 25.016. 

Art. 2º. À Empresa beneficiada com incentivos educacional, materiais ou fiscais, 

vedar-se-á:  

I – Alienar o imóvel no período previsto para a reversão, a fim de desviar-se da 

finalidade originária, sem que a requerente observe as condições previstas na presente 

Lei, e obtenha expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal. 



 

II – Gravar o imóvel com ônus real de garantia, salvo autorização do Poder 

Executivo. 

III – Dar destinação diversa da prevista no projeto original aos 

empreendimentos. 

Art. 3º. Nos termos desta Lei incumbe ao Poder Executivo Municipal, através 

de parecer motivado, deferir requerimento de alteração de atividades dos 

empreendimentos beneficiados, bem como processo de transação de sucessão para 

terceiros, da empresa beneficiada. 

Parágrafo único. Efetuar-se-á a transação desde que o sucessor se comprometa a 

cumprir as obrigações assumidas pelo antecessor. 

Art. 4º. Cessará o benefício concedido nos termos desta Lei a empresa ou seus 

sucessores que não cumprirem as especificações e condições abaixo: 

I – Infrigir quaisquer dos dispositivos do art 3°. desta Lei; 

II – Deixar de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação e contidos 

no projeto original; 

III – Não Exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a finalidade 

para a qual a referida área foi alienada, doada ou concedida, ou não dar o uso prometido 

ou o desviar sua finalidade contratual, bem como, qualquer forma de negócio ou 

atividade que a Empresa vier a exercer, não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a 

degeneração dos objetivos e finalidade da alienação, doação ou concessão, salvo as 

exceções contidas na presente Lei. 

IV – A Empresa beneficiada apresentar estágio de ociosidade, bem como 

apresentar brucar e inexplicável diminuição do seu quadro de mão de obra por mais de 

6 (seis) meses; 



 

V – De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, dação em 

pagamento, permuta ou qualquer outra forma de negócio que venha provocar 

degeneração dos objetivos e finalidades doação sem a prévia anuência Poder Executivo; 

Parágrafo Único. Entende-se, também, por não dar o uso prometido, disposto no 

inciso II deste artigo, o não cumprimento das metas apresentadas pelo Poder Executivo, 

de geração de empregos e de faturamento da empresa. 

Art. 5º. Reverterá ao Poder Público Municipal, o terreno alienado, doado ou 

concedido a título de incentivo educacional e material, quando infringido qualquer dos 

incisos do artigo 6º, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias não 

removíveis seguirão a sorte do principal. 

Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da 

reversão do terreno, desde que comprovada a inconveniência técnica e julgada onerosa 

ao erário a transação. 

Art. 6º. Reverterá ao Poder Público Municipal, o terreno doado a título de 

incentivo educacional, quando não cumprido a legislação de proteção ambiental 

pertinente à atividade por ela desenvolvida, sem ônus para o Município, sendo que as 

benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal. 

Art. 7º. Nenhum benefício previsto nesta Lei será concedido às empresas que 

tenham débitos vencidos perante a Fazenda Pública Municipal. 

Art. 8º. Incumbe aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Bagé a 

fiscalização da atividade de acordo com o disposto nesta Lei, devendo a empresa 

informar por escrito, quando solicitada pelo órgão interessado. 

Parágrafo único. Ocorrendo infringência das disposições previstas no caput 

deste artigo, aplicar-se-á a pena de suspensão da expedição do alvará de funcionamento, 

até o dia em que se prestarem as informações, podendo a critério do Poder Executivo 

Municipal ser cessado os benefícios concedidos a empresa, incluindo a reversão do 



 

terreno doado, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias não removíveis 

seguirão a sorte do principal. 

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de novembro de 

2017. 

       

              DIVALDO LARA 
              Prefeito Municipal 
  

 
EDUARDO DEIBLER 
  Secretário/GEPLAN 

     
                                                                                                                          

CLEMENTINO MOLINA 
                                                                                                                   

Chefe de gabinete 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


