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MENSAGEM Nº 080/2015 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 
 
 
 
 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que ”Autoriza a 

desafetação e alienação de bem imóvel do Município.”, para apreciação dessa Casa. 

O bem público descrito no artigo 1º do Projeto de Lei trata-se de bem sem 

destinação, ou seja, não está afetado a uma finalidade pública, é passível, portanto, de alienação.  

Desafetar é transformar a destinação do bem público, passando de uma 

categoria para outra, que no caso em espécie o bem é de uso especial deixa de ter essa destinação, passando a 

ser um bem de uso dominical, isto é, fazendo parte do patrimônio disponível da Administração Pública podendo 

ser doado, vendido ou permutado sempre através de autorização legislativa. 

Partindo do significado do termo, vazio, do latim vagus, significa o que não 

contém nada, desocupado, abandonado, ocioso, despovoado, desabitado, vago, devoluto, baldio ou subutilizado, 

vazios urbanos resultam indubitavelmente no uso indevido, ocupação irregular ou degradação do ambiente e das 

condições de segurança da região da Cidade, o que ocasiona a consequente desvalorização do patrimônio da 

prefeitura e dos munícipes ali instalados. Em uma época de escassez de recursos e de incentivo a aplicação de 

Políticas Públicas Sustentáveis, é obrigação do Ente Público a promoção da ocupação destes vazios urbanos. 

A área a ser alienada, reconhecida como urbana e bem servida de 

infraestrutura já instalada, trata-se de espaço remanescente da dinâmica urbana que permanece vazio, ocioso, 

desocupado ou área subutilizada, onde a terra não está vazia, mas se encontra desvalorizada, quer pelas 

estruturas edificadas obsoletas, quer por usos não compatíveis com a vocação do local.  

Por outro lado, a conservação de tal imóvel, submete o erário público a 

elevados custos administrativos, quer pela necessidade de proteção e controle permanentes, pois é suscetível a 

invasões,  utilização indevida, degradação ou pela ineficiência da arrecadação e desenvolvimento de sua vocação 

urbanística.   

Este Projeto de Lei tem como propósito principal e a curto prazo promover 

recurso para a ampliação e modernização do Hospital Centenário; a médio prazo visa a obtenção de recurso para 

recuperação e implantação de equipamentos urbanos em praças/ parques e pavimentação; a longo prazo o 

aumento de receita, através de impostos como IPTU, que auxiliará na manutenção da infraestrutura existente e 

proporcionará a implantação de melhorias em outros locais. 
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Como resultado final, teremos a implantação/criação de novos serviços 

destinados diretamente à comunidade, quer pela requalificação da cidade, através da recuperação e concessão 

de uma nova dinâmica, quer pela incrementação da economia local ou pelo aumento da arrecadação de receita 

através dos impostos. 

Portanto, a alienação do imóvel elencado no artigo 1º do Projeto de Lei, 

poderá propiciar o aumento da arrecadação municipal, elevando ainda mais a capacidade de investimento da 

Administração, proporcionando que recursos sejam alocados em atividades de grande interesse da nossa Cidade. 

 

DA ÁREA QUE SERÁ DESAFETADA - Matrícula 39.047 

 

Refere-se a imóvel situado nesta cidade, no Bairro Cristo Rei, quadra 2307, 

Lote 19, de propriedade do Município de São Leopoldo.  

 

 

A referida área possui dimensões de um lote residencial, decorrência de 

uma sobra na malha urbana. Atualmente o lote está sendo utilizada de forma informal para estacionamento de 

veículos de um comércio contiguo à área, sem autorização ou cedência do Município. 

Em 1992 foi declarado em matrícula como BEM DE USO COMUM, 

destinado à instalação de um reservatório e adutora para o SEMAE. Em consulta a esta Autarquia, foi 

manifestado, por escrito, que “momentaneamente não possui recursos disponíveis para a construção, bem como 

não é prioridade, diante de outras demandas mais urgentes para serem atendidas”. 
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Como se trata de um lote de área superficial bastante reduzida (aprox. 

540,00 m²), inserido na malha urbana consolidada, constituindo mais um vazio urbano, foco de ocupação 

irregular e uso indevido, e com grande potencial comercial, uma vez que localiza-se próximo ao outros comércios 

já existentes e à  Av. Unisinos , o que  gera movimento de pessoas que valorizam a região, é prudente que se 

proceda a desafetação da mesma, incentivando sua ocupação. 

Face o exposto, encaminhamos o Projeto de Lei que dispõe sobre a 

desafetação e alienação de bem imóvel do Município, na certeza de que serão mantidas por Vossas Senhorias 

as disposições aqui especificadas, por refletirem as necessidades de adequação exigidas e, por tais disposições 

estarem em consonância com os dispositivos constitucionais e legais que norteiam a matéria. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto, em regime de urgência especial. 

 

 

São Leopoldo, 25 de agosto de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 
      PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 



    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal de Gestão e Governo 
  

 
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

PROJETO DE LEI 
 
 

Autoriza a desafetação e alienação de bem imóvel do 
Município. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar o bem imóvel abaixo descrito, 

passando-o de bem de uso especial para bem de uso dominical, conforme descrição abaixo: 

“UM TERRENO situado nesta cidade, no Bairro Cristo Rei, Matrícula 

39.047, constituído do lote número 26, da quadra número 19 da 

planta do loteamento, correspondente à quadra número 2.307 da 

planta geral da cidade, no quarteirão formado pelas ruas Padre 

Pedro Ernesto Haeser S.J, Padre Teobaldo Leopoldo Frantz S.J, 

Aloísio Sehnem, e Avenida Unisinos, com a área de 549,00m², 

medindo 15,00 metros de frente, a Nordeste, à rua Padre Pedro 

Ernesto Haeser S.J, lado par da numeração e 16,63 metros, na face 

oposta, a Sudoeste, onde entesta com o lote número 20, por 40,20 

metros de extensão da frente aos fundos,por um lado,a Sudeste, 

confrontando com o lote número 25 e 33,30 metros, pelo outro 

lado, a Noroeste, onde faz divisa com o lote número 27, todos da 

Sociedade Antônio Vieira, distante a última face 15,00 metros da 

esquina da rua Padre Teobaldo Leopoldo Frantz S.J.” 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo, também, autorizado a alienar o imóvel descrito no artigo 

anterior. 

 

Art. 3º A alienação deste imóvel obedecerá aos preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

Art. 4º O valor para efeitos de alienação deverão ser pagos à vista em moeda corrente 

nacional. 

 

Art. 5º Os recursos provenientes da alienação desse imóvel serão depositados em conta 

específica a ser criada. 
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Art. 6º As despesas decorrentes da alienação serão suportadas pelo adquirente. 

 

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

 

 

 

São Leopoldo, 25 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 
      PREFEITO MUNICIPAL 


