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LEI Nº 4.300/2017

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A
OUTORGAR CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL MUNICIPAL.

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. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder o uso de imóvel de
propriedade e sob o domínio municipal, ao Estado do Rio Grande do Sul,
através da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

§ 1°. A cessão de uso não será remunerada e será pelo prazo de até
20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada ou suspendida, mediante
fundamentado interesse público.

§ 2°. A cessão a que refere o caput deste artigo tem como finalidade
a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Seberi-
RS.

§ 3°. A  cessão será  de parte  do imóvel  inscrito  na  Matrícula  nº.
7985, do Livro nº. 02, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi-
RS,  aproximadamente  de  450m²,  com  uma  construção  de
aproximadamente  250m²,  onde  está  edificada  a  empiricamente
denominada “Casa de Acolhimento da Mulher”,  sito na Rua Mario
Pokulat, nº, 342, Bairro Centro, na cidade de Seberi-RS.

§  4°. Após  a  formalização  da  cessão  de  uso,  deverão  as  partes
promover a pertinente averbação junto ao Registro de Imóveis da
Comarca  de  Seberi-RS,  identificando  formalmente  qual  parte  do
imóvel será 

Art.  2º. As  despesas  decorrentes  do  fornecimento  de  água,  energia
elétrica  e  outras  necessárias  ao  funcionamento  e  manutenção  das
atividades desenvolvidas serão suportadas pelo cessionário;

Art. 3º. Ao Município não recaíra custos sobre eventuais reparos, reforma,
adaptações ou qualquer outra forma de modificação do prédio escolhido,
de  tal  forma  que  eventuais  modificações  ou  benfeitorias,  ao  final  da
cessão, se incorporarão ao patrimônio municipal.
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Art. 4°. A cessão de uso será outorgada por contrato, no qual, deverão
constar,  obrigatoriamente,  as  seguintes  cláusulas,  além  de  outras
determinadas pela legislação aplicável:

I  -  Obrigação da cessionária  de manter  e  conservar o imóvel  em
permanentes condições de uso;

II  -  Direito  do  Município  ocupar  o  imóvel,  equipamentos  e
instalações, se necessário for, mediante rescisão unilateral;

III - Obrigação do cessionário permitir a fiscalização do imóvel e de
seu uso, por parte do Município;

Art.  5°. Nenhum  pagamento  será  devido  pelo  cedente  referente  aos
funcionários,  servidores  e  colaboradores  contratados,  cujos  salários,
vencimentos  e  respectivos  adicionais,  inclusive  encargos  trabalhistas  e
previdenciários, serão pagos pelo cessionário.

Art.  6°. Além das  obrigações  previstas  nesta  Lei,  outras  poderão  ser
estabelecidas no contrato de cessão de uso.

Art. 7º. Eventual destinação específica do imóvel objeto desta Lei  fica
cancelada, desafetando-se o bem para dominial e, neste mesmo ato, fica
realizada a afetação do bem, transformando-o em bem de uso especial
para fins de cessão de uso.

Art. 8º. Revogadas eventuais disposições em contrário, esta Lei entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação,  sendo  as  demais  particularidades
especificadas em contrato próprio.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS. 19 DE JULHO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 89/2017

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:
 
Ao  cumprimentá-los  cordialmente,  encaminhamos  a  apreciação,

discussão e votação deste conceituado parlamento, o presente Projeto de
Lei que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR CESSÃO DE
USO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL”.

É de conhecimento dos Edis e de toda a população seberiense a
precariedade  das  condições  da  Delegacia  de  Polícia  de  Seberi/RS,
dispensando maiores divagações sobre a notoriedade do caso.

Deste modo, pensando numa melhor prestação do serviço estatal
da  polícia  judiária,  ofertando  melhor  condições,  especialmente,  ao
munícipe  seberiense  quando  demandar  tal  serviço,  é  que  se  pretende
ceder o imóvel em que se encontra a “Casa de Acolhimento da Mulher”,
diga-se de passagem, desativada.

O  projeto  de  acolhimento  de  mulheres  vítimas  de  violência
doméstica  é  deveras  importante,  porém,  a  instalação  adequada  da
Delegacia de Polícia de Seberi é demanda de maior urgência, visto que
merece privilégio na execução. Não obstante, para formalização do projeto
e execução das medidas atinentes ao acolhimento de mulheres e crianças
vítimas de violência doméstica depende, principalmente, da formalização
de consórcio intermunicipal, fazendo-se o pertinente estudo da demanda e
do custo mensal, o que não ocorrerá na cessão de uso objeto deste projeto
legislativo.

O local atual da Delegacia de Polícia está praticamente sob ruínas,
sendo possível verificar instalação elétrica e hidráulica deficitária, mofos e
infiltrações  nas  paredes,  entre  outras  condições  que  se  tornam
insuportáveis tanto para os servidores lá lotados quanto para a população
seberiense, o que poderá ser atestado in loco, caso haja interesse destes
Nobres Vereadores.

Diante de tais  circunstâncias,  aliadas às inúmeras reivindicações
dos  servidores  que  laboram  na  Delegacia  de  Polícia  de  Seberi  e  da
população local,  este Gestor  Municipal  pretende formalizar  cedência de
uso  de  imóvel  público  municipal,  de  modo  que  possa  a  Delegacia  de
Polícia,  representada  por  seus  servidores,  receber  condições  dignas  de
trabalho e de atendimento aos munícipes.
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Assim, ante a legalidade e legitimidade do presente projeto de lei,
estamos certos da especial atenção de Vossas Excelências, e considerando
a importância deste projeto para a Administração Municipal,  pedimos a
aprovação unânime em regime de urgência do projeto de lei que ora se
apresenta, para darmos andamento aos trâmites legais.

Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL 


