
PROJETO DE LEI Nº 210, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 

Autoriza o Poder Executivo a alienar bem 

imóvel, localizado na região das palmas  

 

 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.  Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, cumpridas as disposições 

da Lei Federal nº. 8.666/93, o imóvel a seguir descrito:  

 

Uma fração de campo, situada nesta cidade, no lugar denominado Pedra Grande, 

subdistrito de Palmas, nesta cidade de Bagé,  contendo área de 20 ha 2.158,00m2 (vinte 

hectares, dois mil cento e cinquenta oito metros quadrados), conforme confrontações e 

limites estabelecidos na  matrícula do Registro de Imóveis sob nº. 15.461. 
 

 Parágrafo único  A alienação citada no caput será realizada mediante 

desafetação, quando couber. 

 

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

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

mediante avaliação elaborada por comissão técnica formada por três servidores do 

quadro efetivo da Prefeitura, 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. 3º. As demais condições para a alienação serão estabelecidas pelo 

Executivo no respectivo edital. 

 

 Art. 4º.  Não  havendo  licitantes   nas   datas   fixadas,   poderá   ser   realizada  

a aquisição mediante proposta escrita, de forma parcelada, por valor nunca inferior ao 

da avaliação e com prazo não superior a 10 (dez) parcelas. 

 

 Parágrafo único  A alienação na forma prevista no caput deverá ser submetida a 

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

retomada em caso de inadimplemento.  

 



Art. 5º.  O valor total obtido pela alienação, será utilizado na proporção de 60% 

(sessenta por cento) para o pagamento dos débitos decorrentes de sentença judiciária, 

em ordem cronológica de apresentação dos precatórios e obrigações de pequeno valor, 

seguindo os preceitos do art. 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, e 40% 

(quarenta por cento) para construção de pavimento nas vias públicas do município e 

saneamento básico. 

  

Art. 6º.  O percentual reservado de 60% do valor obtido pela alienação destinado 

ao cumprimento de dívidas judiciais, também poderá ser utilizado para os fins previstos 

na Lei Municipal nº. 5.752 de 18 de maio de 2017.  

 

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

dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 8º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 de outubro de 2017 . 

 

 

 

        DIVALDO LARA 

                                                                              Prefeito Municipal 
 

EDUARDO DEIBLER 
              Secretário/GEPLAN 
 

                                                                

        CLEMENTINO MOLINA 

           Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 


