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PROJETO DE LEI Nº 96/2018 

“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.034 DE 09 DE 

NOVEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 4.304, de 09 de novembro de 2015, passa a 

viger com a seguinte redação: 

 

“ Art. 3º:  O valor de arrematação do bem a ser alienado, não poderá ser inferior 

ao valor da avaliação que será realizada por comissão de avaliação especialmente designada para 

este fim, pelo Chefe do poder Executivo Municipal acompanhada de, pelo menos três 

posicionamentos de profissionais especializados no ramo imobiliário.  

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 

em contrário, e mantida a integralidade dos demais dispositivos da Lei Municipal nº 4.034 de 09 de 

novembro de 2015. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

      CLEITON BONADIMAN 

      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 96/2018 

 

  Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

   Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais 
Vereadores dessa Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto 
de Lei que trata da alteração de dispositivo da lei municipal nº 4.034 de 09 de novembro de 
2015 e dá outras providências. 

   O dispositivo terceiro da Lei Municipal nº 4.034 proposta, aprovada e 
sancionada em 2015 trata de valor mínimo de arrematação de bem imóvel a ser alienado. 

  A Administração Municipal, no intuito de alienar o referido bem, postulou 
junto ao Executivo Estadual a reversão à municipalidade do referido bem, que estava 
escriturado e registrado em nome do Estado do Rio Grande do Sul, logrando êxito no pleito, 
em outubro deste ano. 

Foi realizado procedimento licitatório na modalidade de Leilão em neste mês, 
o qual restou deserto por falta de interessados na aquisição. 

  Entendemos que o referido desinteresse na arrematação do imóvel objeto do 
leilão prende-se ao fato do valor estar fora dos atuais padrões do mercado imobiliário. 

  Desta forma, caso o Executivo Municipal tenha interesse na realização de 
novo procedimento licitatório, fica pelo presente autorizado a promover a determinar 
avaliação do imóvel na época apropriada.    

   Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo 

para a aprovação deste Projeto de Lei, que rogamos seja incluído no expediente da próxima 

sessão, para exame e votação, na forma e prazo regimental. 

    

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


