
PROJETO DE LEI Nº 284, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Autoriza a permuta da sala 19 – 

Estação Rodoviária, localizada na Rua 

Dr. Freitas, nº. 150, pertencente ao 

patrimônio público municipal com 

Nicolini & Manfroi – Empreendimentos 

e Participações Ltda., para promoção 

da revitalização da Rodoviária de 

Bagé/RS. 
 

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 Fica o Poder Executivo autorizado a permutar a sala 19 – Estação 

Rodoviária, localizada na Rua Dr. Freitas, nº 150, pertencente ao Patrimônio Público 

Municipal com Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações Ltda., para 

promoção da revitalização da Rodoviária de Bagé/RS. 
 

Parágrafo único. Compreende a presente permuta, a integralidade da 

propriedade do bem imóvel público registrado sob matrícula nº 51.374, no Registro de 

Imóveis da Comarca de Bagé, com sua área privativa e respectivas áreas comuns 

cobertas e não cobertas. 

 

Art. 2º O presente projeto de Lei também tem por objetivo a permuta total 

da propriedade de 44,38 m² (quarenta e quatro metros quadrados e trinta e oito 

decímetros) das áreas comuns de propriedade do Município de Bagé (conforme planilha 

anexo III), sendo 5,10 m² (cinco metros quadrados e dez decímetros) de área coberta à 

esquerda do hall de entrada da porta central do complexo, frente às salas 08, 09 e 10, e 

39, 28 (trinta e nove metros quadrados e vinte e oito decímetros) de áreas não cobertas 

aos fundos da sala 07, 08, 09 e 10, limitando também com as salas 11 e 12 das áreas 

condominiais do Complexo Comercial da Estação Rodoviária de Bagé das seguintes 

matrículas: 51.358, 51.360, 51.368 e 51.369, devidamente registradas  no Cartório do 

Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, que a partir de então estarão definidas e 

delimitadas como acima referido e na forma do projeto arquitetônico (anexo I), com 

respectivas plantas baixas (anexo II). 
 



Art. 3º A permuta descrita nos artigos anteriores consiste na transferência da 

propriedade plena dos bens acima descritos para Nicolini & Manfroi – 

Empreendimentos e Participações Ltda., devendo estes, em contrapartida realizar a obra 

de revitalização da Rodoviária de Bagé/RS, descrita na planilha orçamentária nº 01 

(anexo IV), no valor de R$ 596.403,64 (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e 

três reais e sessenta e quatro centavos), que é parte do projeto arquitetônico objeto do 

anexo I,  a qual passará a integrar o patrimônio público da Prefeitura Municipal de Bagé 

e dos demais condôminos proprietários do complexo, na respectiva proporção de suas 

propriedades.   

 

 

 

Parágrafo único. A obra referida no caput será no valor total de 

R$1.049.963,69(hum milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e 

sessenta e nove centavos). 

 

Art. 4º A empresa Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações 

Ltda., deverá edificar integralmente a obra descrita no anexo I. 

 

I- Caberá a empresa Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações 

Ltda., realizar todos os procedimentos necessários para licenciamento e autorização da 

obra junto aos Órgãos fiscalizatórios, comprometendo-se a respeitar e cumprir o que 

determina a legislação arquitetônica e ambiental municipal e estadual, bem como 

realizar o pagamento dos tributos federais e estaduais, e pagamento de RRTs e ARTs 

junto ao CAU e CREA; 

II- Caberá a empresa Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e 

Participações Ltda., realizar todos os pagamentos dos materiais utilizados na obra, os 

quais serão feitos diretamente aos fornecedores; 

III- Com relação aos empregados alocados para a realização da obra caberá 

à empresa Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações Ltda., garantir o 

integral adimplemento da remuneração contratada, isentando a Prefeitura Municipal de 

Bagé de qualquer reflexo de ordem trabalhista que venha a incidir sobre a mão-de-obra 

empregada para a construção. 
 

Art. 5º Caberá a Prefeitura Municipal de Bagé, providenciar a isenção de 

todo tributo, taxa imposto municipal ou qualquer que seja a oneração de competência 

municipal, sob qualquer título, que venha a incidir sobre a presente negociação. 

 

Art. 6º A permuta na forma prevista no art. 1º, deverá ser submetida à 

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



reversibilidade em caso de inadimplemento contratual.  

 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 8º No prazo de 30 (trinta) dias contados após a assinatura do Termo de 

Contrato de Permuta, a Prefeitura Municipal de Bagé, fica obrigada a promover a 

transferência da propriedade plena dos bens descritos no objeto do presente contrato 

para a empresa Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações Ltda., mediante 

a outorga de escritura pública competente. 
 

Parágrafo único. A obra referida no art. 3º será concluída no prazo de 10 

(dez) meses contados a partir da averbação da escritura pública competente no Cartório 

do Registro de Imóveis de Bagé e da aprovação do projeto e liberação para realização 

das obras pelas Secretarias Municipais competentes, com uma tolerância máxima de 90 

(noventa) dias, salvo fato príncipe, caso fortuito ou força maior.  

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

somente após anuência dos condôminos do Complexo Comercial Estação Rodoviária de Bagé 

em viabilizar o total do orçamento para a execução do projeto de revitalização, na forma legal. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 06 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 

realizar a permuta da sala 19 – Estação Rodoviária, localizada na Rua Dr. Freitas, nº. 

150, pertencente ao patrimônio público municipal com Nicolini & Manfroi – 

Empreendimentos e Participações Ltda., para promoção da revitalização da Rodoviária 

de Bagé/RS. 

 

Considerando o interesse público do Município de Bagé em promover e 

fomentar o turismo local. 

 

Considerando que junto com o Município de Bagé, os demais condôminos 

proprietários do Complexo Comercial Estação Rodoviária de Bagé também estão 

efetivamente engajados na revitalização completa do espaço. 

 

Considerando que para a execução total do projeto arquitetônico (anexo I) de 

revitalização da Estação Rodoviária de Bagé o valor orçado é de R$ 1.049,893,69 (um 

milhão, quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e nove 

centavos), divididos em duas planilhas orçamentárias (anexos IV e V). 

 

Considerando que a presente permuta orça a importância de R$ 596.403,64 

(quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos). 

 



Considerando que com a transferência da propriedade de 374,47 m² (trezentos e 

setenta e quatro metros quadrados e quarenta e sete decímetros) de suas áreas comuns à 

Nicolini & Manfroi – Empreendimentos e Participações Ltda., orçada em R$ 

572.475,74 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos) os demais condôminos viabilizarão o total do orçamento para 

execução do projeto de revitalização. 

 

Como se trata de matéria da maior relevância, esperamos a pronta acolhida e 

aprovação do aludido projeto. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

 

            DIVALDO LARA 
                                                                                                      Prefeito Municipal 

EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 
 

            CLEMENTINO MOLINA  
                    Chefe de Gabinete 


