
PROJETO DE LEI  Nº 012, 12 DE JANEIRO DE 2018 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 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 doar com encargos um terreno apresenta forma 

irregular, com variações em sua topografia, área de 12,55 hectares, sendo sua face Sul 

formada por uma linha quebrada composta por quatro segmentos de reta, partindo o 

primeiro segmento da extremidade sul da divisa Leste no sentido oeste por 600,10 

metros, daí parte o segundo segmento no mesmo sentido oeste com leve variação ao norte 

por 9,25 metros, quando então parte o terceiro segmento no sentido sul com leve variação 

ao oeste por 11,30 metros, daí parte o quarto segmento no sentido oeste com leve 

variação ao norte por 9,57 metros onde encontra-se com a extremidade sul da divisa 

Oeste; sua face Oeste é composta por três segmentos de reta, partindo o primeiro 

segmento no sentido nordeste por 90,25 metros, daí parte o segundo segmento no mesmo 

sentido nordeste com leve variação ao norte por 61,00 metros, de tal ponto parte o 

terceiro segmento no mesmo sentido nordeste com leve variação ao norte por 52,00 

metros onde encontra-se com a extremidade oeste da divisa Norte, sua face Norte é 

composta por três segmentos de reta, partindo o primeiro segmento da extremidade norte 

da divisa Oeste no sentido leste com leve variação ao sul por 20,00 metros, daí parte o 

segundo segmento no sentido norte com leve variação a leste por 33,50 metros, quando 

então parte o terceiro segmento no sentido leste com leve variação ao norte por 373,15 

metros onde encontra-se com a extremidade norte da divisa Leste e 355,60 metros pela 

face Leste; confrontando-se ao Sul com a Av. José do Patrocínio (Antiga Estrada do 

Passo do Perez) e com as propriedades de Carlos Raulpho Peraça, Oswaldo Pereira Alves, 

Jadre Franco Pires, Márcia Cristina Nunes Pinto, Sucessão de Ademar Duarte, Nilmar 

Lopes Rocha, Edilson Dias Chaves Júnior, Maria Idê Gonçalves da Cunha, Zuleica 

Gonçalves da Cunha, Wilson Gonçalves da Cunha, Delonir Antonio Dambros, Sucessão 

de Jovino de Lima Fagundes, Colbrix – Transporte e Comércio de Madeira, José Luiz da 



Silva, Nédio Lemos Fernandes, Sucessão de Nicanor Rodrigues dos Santos, Prefeitura 

Municipal de Bagé, Osvaldo Dutra Alves, Elaine Robaina Dias, Edgard Borges de Lima, 

Gilda Maria Silveira Rodrigues, Francisca de Paula da Silva, Jair Monteiro Masson, Luiz 

Ceroni Vaz de Oliveira, Léia Soares Rodrigues Duarte, Ana Maurília Monteiro Moreira e 

Sucessão de Reimar Machado; ao Oeste com as propriedades de Patrique Nicolini 

Manfroi, Luiz Pacífico de Carvalho Zurlo, Sucessão de Girolamo Bragante, Maria 

Cândida Elias, Antônio Bernardo Filho, Volnei Minotto Pereira, Cristina Faria do Amaral 

Peixoto, Vilson Gomes Baz, Osvaldo Cardoso Marimon Filho, Sucessão de Luis Mário 

Barbosa, Marina Umpierre Soares, Getúlio Acosta, Admir Luiz Felchilcher, Almiro 

Leontino Rockembach, Eider Brasil Pons, Antônio Carlos Machado Ferreira; ao Norte e 

ao Leste com sua propriedade a remanescer matriculado sob nº. 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 – Infringir quaisquer dos dispositivos do art. 3º 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 finalidades da alienação, doação ou concessão, salvo as exceções contidas na 

presente Lei. 

 

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

apresentar brusca 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, permutar 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. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de janeiro de 2018. 

 

         

 

                DIVALDO LARA 
                Prefeito Municipal 

 

 
EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

 

 

          CLEMENTINO MOLINA 

                 Chefe de Gabinete 

 

  



JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o poder executivo a doar uma área para a 

ser desenvolvida no setor educacional. 

 

O referido Projeto de Lei tem por objetivo principal fomentar o desenvolvimento 

na  área de educação proporcionando a construção de um polo educacional o qual 

abrangera inúmeros alunos e inúmeros usuários que poderão ter uma educação de 

qualidade melhor a partir da aprovação deste projeto de Lei 

 

Diante do exposto, pedimos aos senhores a aprovação deste projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de janeiro de 2018. 

 

 

 

                               DIVALDO LARA 
                           Prefeito Municipal 

 

 
EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

 

 

          CLEMENTINO MOLINA 

                            Chefe de Gabinete 

 


