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Autoriza o Poder Executivo a receber imóvel 

como dação em pagamento. 

 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado do Rio Grande 

do Sul, o uso de suas atribuições legais nos termos do art. 101, do Inciso III da Lei Orgânica do 

Município de Bagé, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte,  

 

 

PROJETO DE LEI: 
 

Art.1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, como dação em pagamento, 

de propriedade de Luciano Porto Pinto um imóvel sito um Prédio Assobradado, construído de 

alvenaria e coberto com telhas de barro, situado nesta cidade, no alinhamento da rua Barão do Itaquí, 

sob nº 140 (cento e quarenta), com as suas benfeitorias, construções, dependências, instalações e 

servidões ativas em geral, sem qualquer exclusão, e seu respectivo terreno. A localização do imóvel 

e suas confrontações são as constantes da Matrícula nº 27.418, Livro nº 2, do registro de Imóveis da 

Comarca de Bage, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.  

 

Art. 2º O valor do imóvel é fixado em R$ 465.000,00(quatrocentos e sessenta e cinco mil 

reais), para aplicação, em sua totalidade, no abatimento da dívida proveniente da Ação Civil Pública 

nº 004/1.10.0011861-4. 

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 22 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

                MANOEL MACHADO 
                                                                             

Prefeito Municipal em exercício. 
 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente  

 

  Senhores Vereadores, 

 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos a essa Colenda Casa Legislativa nos termos do art. 

101, do Inciso III da Lei Orgânica do Município de Bagé tem por finalidade, solicitar autorização 

para o Poder Executivo receber como dação em pagamento um imóvel sito um Prédio Assobradado, 

construído de alvenaria e coberto com telhas de barro, situado nesta cidade, no alinhamento da rua 

Barão do Itaquí, sob nº 140 (cento e quarenta), com as suas benfeitorias, construções, dependências, 

instalações e servidões ativas em geral, sem qualquer exclusão, e seu respectivo terreno. 

 

O valor do imóvel é fixado em R$ 465.000,00(quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), 

para aplicação, em sua totalidade, no abatimento da dívida proveniente da Ação Civil Pública nº 

004/1.10.0011861-4. 

 

 

 Assim, Nobres Edis, por ser de interesse público, permito-me deixar o assunto à análise de 

Vossas Excelências, esperando que pela necessidade já comprovada, mereça dessa Egrégia Casa a 

unânime aprovação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                       

MANOEL MACHADO 
                                                                                            Prefeito 

Municipal em exercício.                   


