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PROJETO DE LEI Nº. 119/2019 
 
 
DESAFETA ÁREA PUBLICA MUNICIPAL, DA CLASSE 
DOS BENS DE USO COMUM DO POVO, 
CONVERTENDO PARA A CLASSE DOS BENS 
DOMINICAIS. 
 
 

 Art. 1º. Fica desincorporada da classe dos bens de uso comum do 
povo e transferida para a classe dos bens dominicais a seguintes áreas públicas municipais: 
 
I - Uma área com 2.148,73 m2 (um mil cento e quarenta e oito metros quadrados e setenta 
e três decímetros quadrados) descrita na Matrícula nº 01/13.494 do Registro de Imóveis da 
Comarca de Seberi – Livro nº 02 do Registro Geral. 
 
II -  Uma área com 4.301,90 m2 (quatro mil trezentos e um metros e noventa decímetros 
quadrados) descrita na Matrícula nº 01/12.977 do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi 
- Livro nº 02 do Registro Geral. 
 
 Parágrafo único: O perímetro, a dimensão e a planta da área pública 
descrita no caput deste artigo ficam reconhecidas por esta lei e constituem documentos 
hábeis para fins de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. 
 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se eventuais disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 119/2019 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que DESAFETA 
ÁREA PUBLICA MUNICIPAL, DA CLASSE DOS BENS DE USO COMUM DO POVO, 
CONVERTENDO PARA A CLASSE DOS BENS DOMINICAIS.  

 
Com o advento da Lei Federal n.º 6.766/79, a Administração Pública da 

União, dos Estados e dos Municípios, passou a coordenar e disciplinar o crescimento 
urbanístico brasileiro, de forma a proporcionar um meio ambiente urbano mais saudável, de 
modo a impedir o crescimento desordenado das cidades, tendo se estabelecido regras 
mínimas de parcelamento e desmembramento do solo urbano. 

 
O legislador federal determinou que em todo parcelamento para fins 

urbanísticos deverá ser reservada área mínima, em percentual estabelecido pela legislação 
local, para implantação de sistema de circulação, equipamentos urbanos, comunitários e 
espaços livres para uso público, proporcionais à densidade de ocupação (art. 4º da Lei 
Federal n.º 6.766/79), sendo que, desde a data do registro do loteamento, essas áreas, 
também conhecidas como áreas institucionais, passarão a integrar automaticamente o 
domínio do município (art. 22), que no caso passa a funcionar como verdadeiro tutor da 
população. Assim, tais áreas seriam afetadas por lei como de uso comum do povo. 

 
Vale dizer que, após regular processo de desafetação para o rol dos bens 

dominiais do município, não há óbice ou afronta constitucional à livre disposição de posse 
de bens públicos oriundos de loteamento que se mostram inservíveis ao interesse público, 
desde que sejam respeitadas certas exigências legais. 

 
Insere, pois, na competência discricionária da Administração em 

resolver qual a melhor finalidade a ser dada a estas áreas institucionais e verdes oriundas de 
loteamento, tendo sempre em vista a real necessidade de propiciar utilidade ao bem público 
como prevalência da supremacia do interesse público. 

 
As referidas áreas foram colocadas sob a tutela do Município para 

preservar os interesses dos administrados, principalmente os adquirentes dos lotes. A 
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importância desse patrimônio público deve ser aferida em razão da importância de sua 
destinação tendo em vista sua função ut universi, o que implica, em muitos casos, a 
necessidade de desafetá-lo, através de lei ou ato administrativo, transformando-se em bens 
dominiais e resguardando o interesse público envolvido na futura destinação do mesmo. 

 
Portanto, dado o relevante interesse público na proposição em liça, 

apresenta-se a presente proposta legislativa, oportunidade em que manifestamos votos da 
mais elevada estima e consideração, aguardando aprovação por esta Casa de Leis. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL 


