
Exmo. Sr. Presidente

João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Prefeito de Gramado, no uso de suas
atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos Nobres Edis, apresentar o seguinte
projeto de lei:

Autoriza o Município de Gramado a realizar a alienação
de bens imóveis, e dá outras providências. 

A  proposição  legislativa  em  tela  tem  por  escopo  autorizar  o  Município  de
Gramado  a  realizar  a  alienação  de  bens  imóveis  avaliados  no  montante  global  de  R$
6.127.129,00 (seis milhões, cento e vinte e sete mil, e cento e vinte e nove reais), conforme
laudos de avaliação  elaborados pelos  servidores  público  Henrique  Brighenti,  engenheiro
civil, CREA-SC n. 125.779-0, e Carlos Augusto Ely, engenheiro civil, CREA-RS 227175 que
fazem parte integrante deste projeto de lei. 

Os valores obtidos com a alienação destes serão utilizados na edificação das
novas instalações da Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, cujo valor estimado
é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além da reabilitação do pavimento
da ERS-373 no trecho compreendido entre o KM 0 + 00 até 7 + 800 e construção de duas
rótulas, sendo uma no acesso ao Loteamento Mazzurana e outro no entroncamento com a
estrada que liga à Renânia, com orçamentos estimados em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais). 

Dito isto, e como dispõe o art. 106, inciso III do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, requer a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, bem
como o que dispõe o art. 60, inciso XXIV e o art. 106 da Lei Orgânica do Município aproveito
o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Gramado, 14 de outubro de 2019. 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

 Prefeito de Gramado

Visto Jurídico: 

João Gilberto Barbosa Barcellos

Procurador-Geral do Município



PROJETO DE LEI Nº XXX/2019

Autoriza o Município de Gramado a realizar a alienação
de bens imóveis, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar imóveis de sua propriedade,
mediante concorrência pública, por preço não inferior ao das respectivas avaliações em
apenso,  os imóveis  de sua propriedade,  constituídos  das seguintes  matrículas:  9.169,
9.170, 14.601, 1.969, T. 6.765, 20.568 e T. 5.279, consoante cópia anexa. 

Art.  2º Para a venda dos imóveis referidos no artigo anterior, foi constituída a

Comissão  de  Avaliação  de  Bens,  conforme  a  portaria  n.  3211/2019,  que  faz  parte

integrante desta Lei.

Art. 3º A alienação que trata esta Lei observará o disposto na Lei n. 8.666, de

21 junho de 1993 (Lei de Licitações). 

Art.  4º  As  demais  condições  para  a  alienação  serão  estabelecidas  pelo

Executivo no respectivo edital.

Art. 5º O valor total obtido pela alienação será utilizada na edificação das novas

instalações da Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, cujo valor estimado é

de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além da reabilitação do pavimento

da ERS-373 no trecho compreendido entre o KM 0 + 00 até 7 + 800 e construção de duas

rótulas, sendo uma no acesso ao Loteamento Mazzurana e outro no entroncamento com

a estrada que liga à Renânia,  com orçamentos estimados em R$ 5.000.000,00 (cinco

milhões de reais).

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gramado, 14 de outubro de 2019.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

Prefeito de Gramado
















































































































































































