
PROJETO DE LEI N° 042/2020 

 

Altera parcialmente a Lei Municipal n° 6.010, 

de 28 de novembro de 2018, que “Autoriza o 

Poder Executivo a alienar imóveis”, alterando 

o art. 2°. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

PROJETO DE LEI: 

 

 Art. 1º Altera parcialmente a Lei Municipal n° 6.010, de 28 de novembro de 2018, que 

“Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis”, alterando o art. 2°, que passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º A alienação será procedida através de licitação na modalidade legalmente 

prevista, e desde que o valor mínimo para a alienação, à época da licitação seja apurado mediante 

avaliação elaborada por comissão técnica formada por 3 (três) servidores do quadro efetivo do 

município, com no mínimo 1 (um) dos membros com habilitação profissional para tanto e 

designados para esse fim, levando-se em conta as condições de mercado vigentes na ocasião e 

mediante laudo fundamentado”. 

 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 14 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei, que ora, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa visa dar nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal nº 6.010/2018, considerando que o 

presente texto legislativo vai ao encontro as informações prestadas através do memorando nº 

211/2020/GEPLAN, anexo ao presente projeto de Lei. 

Diante ao exposto, estas são as razões pelo qual submetemos o presente projeto de lei à 

elevada apreciação dessa casa legislativa, solicitando desde já a sua aprovação, diante da 

justificativa acima prestada e contando com a compreensão de Vossas Excelências para apreciação 

desta importante matéria, pedimos a devida vênia para aprovação deste projeto de lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 14 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 


