
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 24/2017, DE 09 DE AGOSTO DE 

2017. 
 

 

  

 

 

  ANTONIO SARTORI, Prefeito Municipal de Campo Novo (RS), 

no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe 

confere, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos 

da Lei Orgânica Municipal, a alienar os bens imóveis que compõem 

o patrimônio municipal, localizados no dentro do perímetro 

urabano, constantes do Anexo I desta Lei, mediante prévia 

avaliação. 

 

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

publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS, aos 09 dias do 

mês de agosto de 2017. 

 

 

         Antonio Sartori 

      Prefeito de Campo Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

24/2015. 
 

 

  Senhora Presidente, 

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 

DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 



 

  Senhores Vereadores, 

 

 

  Submeto à análise de Vossas Excelências e à superior 

deliberação desse Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que 

“AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL”. 

  A presente propositura tem por finalidade buscar 

autorização legislativa, conforme prevê a Lei Orgânica Municipal, 

para que se possa promover a venda dos imóveis do domínio municipal 

identificados no Anexo I do Projeto de Lei. 

  Os imóveis em questão não estão sendo utilizados e são 

inadequados para construção de prédios públicos. 

  Informamos que a avaliação dos referidos bens foi feita 

pelo Engenheiro Antonio Braunner, em conformidade com a Resolução 

nº 218, do Conselho Federal de Engenharia e, cujo Laudo deteve-se 

as orientações da NBR 14653-1 e 14653-2, tratando-se de terreno 

urbano. 

  Conforme determina o art. 44 da LC 101/2000 “É vedada a 

aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de 

despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de 

previdência social, geral e próprio dos servidores públicos”, 

sendo possível a alienação de imóveis públicos desde que os 

recursos oriundos da venda sejam revertidos ao patrimônio 

municipal, não podendo ser investido em bens de outra natureza. 

Resumindo, os valores arrecadados poderão ser investidos em: 

reformas de prédios públicos, aquisição de outros imóveis de 

interesse público, compra de máquinas e caminhões, enfim, o que 

venha a acrescentar ao patrimônio público. 

  Contando, desde já, com o apoio dessa ilustre Casa à 

presente iniciativa, renovo meus votos de estima e distinta 

consideração. 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS, em nove de 

agosto de 2017. 

 

        Antonio Sartori 

      Prefeito de Campo Novo 

 

 

 

 

 








