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LEI N.º 4.294/2017

“AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA
A  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEO  HABITACIONAL,  E  Á
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SEBERI,  Estado  do  Rio
Grande  do  Sul,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica do Município e legislação em vigor, 

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei: 

 
  
Art.  1º -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a

adquirir  sob a  modalidade de compra  e/ou desapropriação,  uma área  de
terras  com  até  20.000  m2  (vinte  mil  metros  quadrados),  destinada  a
implantação  de  núcleo  habitacional  no  município,  com  o  objetivo  de
oportunizar a construção de moradia própria e famílias de baixa renda.

 Parágrafo único – A área de terras de que trata o caput
deste  artigo  deverá  estar  localizada  no perímetro  urbano do Município  e
apresentar boas condições geográficas.

 Art. 2º - A aquisição do imóvel, será em conformidade com
o inciso X, do art. 24, da Lei 8.666/93, com dispensa de licitação devido à
sua localização que condiciona sua escolha.

Art. 3º - O preço a ser praticado pelo imóvel de que trata o
artigo anterior, não poderá ser superior ao da avaliação que será realizada
por comissão especialmente designada pelo Executivo para este fim.

Art.  4º -  Fica  também  o  Poder  Executivo  Municipal
autorizado a  declarar  a  área de terras  de que trata  esta  lei,  como Zona
Especial de Interesse Social, para fins de inclusão em Programa Habitacional
de Interesse Social.
 
 Art.  5º -  As  metas,  ações  e  despesas  resultantes  da
execução da presente lei, ficam incluídas nas metas e prioridades do Plano
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Plurianual período 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017.

 Art.  6º -  As  despesas  decorrentes  com a  execução  da
presente  Lei  correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias  do
orçamento vigente e suplementadas se necessário.  

Art.  7º -  Revogam-se  as  disposições  em  contrário,
especialmente a Lei Municipal 4.189/2016, 23 de novembro de 2016.  

 Art. 8º - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI - RS, 21 DE JUNHO DE 2017.

  
CLEITON BONADIMAN      

                   PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
PROJETO DE LEI Nº 82/2017

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores

 Apraz–nos,  neste  ensejo,  cumprimentar  cordialmente  Vossas
senhorias,  oportunidade  em que,  encaminhamos  a  essa  Egrégia  Câmara,
para  análise,  apreciação  e  votação,  o  Projeto  de  Lei  em  epígrafe,  que
Autoriza  a  aquisição  de  área  de  terras  para  a  implantação  de  núcleo
habitacional. 
 Salientar que a aquisição de área de terras para a implantação
de núcleo habitacional  é necessária uma vez que o município não possui
mais área disponível para esta finalidade e ainda temos muitas demandas
nesta área.
 Ademais disso,  a disponibilidade de área de terras é condição
básica para o município se habilitar a programas habitacionais para famílias
de baixa renda junto aos Governos Federal e Estadual.
 Dar condições de moradia a nossa população, significa dar mais
dignidade e melhorar a qualidade de vida de nossa gente.

O executivo municipal quer somar nesta parceria com o nosso
Legislativo e aprimorar o melhor nível habitacional da nossa população.
 Diante do exposto e considerando a importância deste projeto
para o nosso Município, contamos com o apoio e aprovação, desta colenda
casa legislativa para o projeto que hora se apresenta.

 
Seberi - RS, 07 de junho de 2017.

Atenciosamente

Cleiton Bonadiman
Prefeito Municipal
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