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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 50/2019  
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER O USO E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PÚBLICOS NA FORMA QUE 
ESPECIFICA 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: 
 

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 Fica o Poder Executivo autorizado a ceder o uso e administração, a título gratuito, dos 

imóveis a seguir descritos e respectivas entidades: 
 
I – Quadra Poliesportiva (Ginásio de Esportes) localizada na Rua Dr. Alfredo Westphalen, 256, 

em Seberi-RS perfazendo a área construída de 752,96 m2, composto de quadra de esportes, 
arquibancadas, equipamentos esportivos, vestiários e sanitários, para a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Alfredo Westphalen. 

 
II – Quadra Poliesportiva (Ginásio de Esportes) localizada na Rua Bento Goncalves, 2042, em 

Seberi-RS, perfazendo a área construída de 858,00 m2, composto de quadra de esportes, 
arquibancadas, equipamentos esportivos, vestiários e sanitários, para a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Pedro Gemelli. 

 
III – Quadra Poliesportiva (Ginásio de Esportes) localizada na Rua Júlio de Castilhos, 970, em 

Seberi-RS, perfazendo uma área construída de 760 m2, composto de quadra de esportes coberta para 
a Escola de Educação Especial Cantinho da Esperança - APAE. 

 
IV – Uma sala junto ao ESF Amália Bertinato, localizado na Rua Guinter Heringer, 292, para a 

Associação de Pais e Amigos dos Autistas Gira Mundo de Seberi-RS, inscrita no CNJP sob o nº 
33.736.721/0001-13. 

 
V – Quatro salas junto ao Porto de Saúde Central, na Avenida Flores da Cunha, 80 para a 

Fundação Hospitalar Pio XII, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ n.º 89.286.249/0001-19. 
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Parágrafo Primeiro - Os imóveis descritos nos incisos I, II e III destinam-se à prática de 
esportes em geral, programas e eventos sociais diversos, aulas de educação física, atividades 
educacional e recreativas, eventos sociais e outros de interesse das escolas.  

 
Parágrafo Segundo – O espaço descrito no inciso IV destina-se à sede administrativa e 

organização de atividades em defesa dos direitos sociais dos autistas, eventos e programações 
alusivas a Conscientização do Autismo, dentre outras de interesse da entidade.  

 
Parágrafo Terceiro – Os espaços descritos no inciso V destina-se a instalação de 

equipamento/aprelho de endoscopia para realização de exames, sala de atendimento, de espera e 
de recuperação necessárias à entidade. 

 
Art. 2º As cessionárias poderão realizar melhorias nos imóveis cedidos, desde que atendidas 

as normas da legislação vigente e não afetem ou alterem a estrutura das construções atualmente 
edificadas. 

Parágrafo único – Todos os custos inerentes a realização das melhorias nos imóveis, serão de 
responsabilidade das cessionárias, as quais passam a integrar o imóvel cedido na rescisão ou no 
término da vigência da cessão de uso, sem que caiba as cessionárias qualquer valor a título de 
indenização ou qualquer outro título presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou 
fundamento. 

 
Art. 3º As cessionárias deverão colocar à disposição do Município os imóveis cedidos, sem 

ônus, sempre que este necessitar, especialmente os ginásios para a realização de reuniões, palestras, 
encontros, promoções não lucrativas com objetivos educacionais, culturais, esportivos e sociais, e 
outros eventos de interesse público do Município. 

 
Art. 4º A presente cessão de uso será por tempo indeterminado, podendo ser cessada a 

qualquer tempo de comum acordo em as partes.  
§ 1º Em caso de interesse público justificado a os bens deverão retornar de imediato o uso 

do imóvel ao Município.  
§ 2º Caso o imóvel não seja utilizado para o fim estabelecido na presente Lei, a concessão fica 

automaticamente revogada. 
§ 3º Finda ou revogada a cessão, o imóvel retornará ao Município com todas as suas 

benfeitorias, não tendo a cessionária direito a qualquer indenização. 
 
Art. 5º Fica expressamente vedado à cessionária:  
I - transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel objeto da cessão, sem prévia e expressa 

autorização do Município;  
II - usar o imóvel para atividades amorais, político-partidárias ou religiosas;  
III - colocar no imóvel placas, bandeiras, cartazes, inscrições ou sinais de conotação amoral, 

político-partidária ou religiosa.  
 
Art. 6º A cessionária será responsável pelas perdas e danos causados a terceiros e ao 

patrimônio da concedente, na área de sua responsabilidade.  
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Art. 7º Durante a vigência da cessão correrão por conta exclusiva da cessionária as despesas 
decorrentes do consumo de energia elétrica, água, manutenção e limpeza da área física do imóvel, 
assim como toda e qualquer manutenção necessária. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 19 DE JUNHO DE 2019. 
 
      CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI Nº 50/2019 - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
  Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 
 
  Cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, oportunidade 
em que submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências, Projeto de Lei que autoriza o Poder 
Executivo a ceder o uso e administração de bens públicos na forma que especifica e dá outras 
providências. 

 
 Trata da cedência de uso e administração, a título gratuito, de duas quadras 

poliesportiva (Ginásios de Esportes) à três Escolas Estaduais do Município. 
 

 Uma unidade esportiva construída com aporte financeiro oriundos do Governo 
Federal, através do Ministério do com contrapartida do Governo Municipal e Governo Estadual 
(cessão de uso do terreno do estado pelo município) e se localizada na Rua Dr. Alfredo Westphalen, 
256, em Seberi-RS perfazendo a área construída de 752,96 m2, composto de quadra de esportes, 
arquibancadas, equipamentos esportivos, vestiários e sanitários para a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Alfredo Westphalen;  

 
Uma unidade de saúde construída com aporte financeiro oriundos do Governo 

Federal, através do Ministério do Esporte com contrapartida do Governo Municipal e Governo 
Estadual (cessão de uso do terreno do estado pelo município) e se e outra localizada na Rua Bento 
Goncalves, 2042, em Seberi-RS, perfazendo a área construída de 858,00 m2, composto de quadra de 
esportes, arquibancadas, equipamentos esportivos, vestiários e sanitários, para a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Pedro Gemelli. 

 
Uma sala junto ao ESF Amália Bertinato para sediar a Associação Municipal dos 

Amigos dos Autistas que tem por finalidade a integração, coordenação e representação, em nível 
municipal de ações voltadas para a atenção das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). 

Quatro salas ao nosso Hospital Pio XII, para realização de exames de endoscopia em 
razão da atual limitação de espaço físico naquela Fundação.  

  
Trata ainda a Lei que as cessionárias deverão colocar à disposição do Município os 

imóveis cedidos, sem ônus, sempre que este necessitar, especialmente os Ginásios Municipais, para 
a realização de reuniões, palestras, encontros, promoções não lucrativas com objetivos educacionais, 
culturais, esportivos e sociais, e outros eventos de interesse público do Município. 

 
      Pelo exposto, pedimos aos Senhores Vereadores a aprovação unânime e em regime 
de urgência deste projeto de Lei, que vem de encontro aos princípios norteadores da Administração 
Pública. 

Atenciosamente 
 

Cleiton Bonadiman 
Prefeito Municipal 


