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PROJETO DE LEI Nº 71/2021. 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SEBERI, POR INTERMÉDIO 
DO PODER EXECUTIVO, A RECEBER A TÍTULO DE DAÇÃO 
EM PAGAMENTO, IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor. 
 
  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º Fica o Município de Seberi autorizado a receber do Estado do Rio Grande do Sul, em 
dação em pagamento, os imóveis a seguir identificados: 
 
 I - Um imóvel urbano pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul, com a seguinte 
descrições: A unidade 02 - compreendendo área privativa do segundo pavimento (exceto as áreas 
de cantina e de acesso a esta, junto na escada secundária do prédio), maia a área da escada 
principal de acesso ao segundo, localizado no primeiro pavimento, também privativa somando 
tudo 499,99 m2 da área real privativa e 538,5854 m2 da área real total, correspondendo-lhe 
individualmente a fração equivalente a 0,4783 do terreno e das coisas de uso comum, edificado no 
lote urbano número 96, com área de terreno de 972,15 m2, situado na Avenida General Flores da 
Cunha, na quadra 8, ao lado par, nesta cidade, confrontando: ao NORTE, numa linha de 29,30 
metros da rua Zanato; ao SUL, numa linha de 29,30 metros com o lote urbano número 94, ao 
LESTE, numa linha de 33,30 metros com o lote número 98; e ao OESTE, numa linha de 33,40 
metros com a Avenida General Flores da Cunha.    
 
  II - Um imóvel rural com área superficial de 40.000 m2, matriculado sob o nº 3353, Livro nº 
2, do Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Palmeira das Missões (em trâmite para 
Registro no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Seberi), pertencente ao Estado do Rio 
Grande do Sul, com a seguinte descrição: Uma fração de terras de cultura com área de 40.000 m2, 
dos lotes rurais nºs. 142 e 146 da 7ª secção Fortaleza, no lugar denominado Lajeado Poncio, no 
Município de Seberi, com as seguintes confrontações: ao NORTE, por uma estrada e por linha seca 
com terras do mesmo lote nº 142; ao SUL, por linha seca com terras dos mesmos lotes nºs. 142 e 
146; ao LESTE por linhas secas com terras dos mesmos lotes nºs. 142 e 146; e ao OESTE, por uma 
estrada em linha seca com terras dos mesmos lotes nºs. 142 e 146. 
 
 III - Um imóvel rural com área superficial de 25.000 m2, pertencente ao Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER, matriculado sob o nº 6151, Livro 
nº 2, do Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Seberi, com a seguinte descrição: Uma 
fração de terras do lote rural número 2 (dois), da 4ª secção Fortaleza no lugar denominado Linha 
Queiroz, em zona rural deste município com as seguintes dimensões e confrontações: ao NORTE, 
com uma estrada municipal, com 125,00 m; ao SUL, com terras de Frederico Ernesto Schmidt com 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul. 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
E-mail: administracao@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ: 87.613.196/0001-78 

 

125,00 m; ao LESTE, com terras de Antônio Tomczak com 200,00 m; e ao OESTE, com terras de 
Frederico Ernesto Schmidt com 200,00 m. 
 
 IV. Um imóvel rural com área superficial de 18.000 m2, pertencente ao Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER, matriculado sob o nº 6153, Livro 
nº 2, do Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Seberi, com a seguinte descrição: Uma 
fração de terras do lote rural número 2 (dois), da 4ª secção Fortaleza no lugar denominado Linha 
Queiroz, em zona rural deste município com as seguintes dimensões e confrontações: ao NORTE, 
com uma estrada municipal, com 170,00 m; ao SUL, com área remanescente, com 140,00 m; ao 
LESTE, com a estrada municipal com 60,00 m; e ao OESTE, com área remanescente, com 125,00 m. 
 
  § 1º Os imóveis objeto da dação em pagamento presta-se como quitação de créditos do 
município perante o Estado, na Área da Saúde, não empenhados, do período compreendido entre 
2014 a 2018, sem prejuízo aos créditos não atingidos pela dação. 
 
  § 2º A dação em pagamento de trata o caput deste artigo será realizada em consonância 
com o Decreto Estadual nº 55.307, de 10 de junho de 2020 que institui programa especial de 
quitação de débitos por meio de dação em pagamento de bens imóveis - PROGRAMA DAÇÃO, de 
conformidade com a Lei Estadual nº 13.778, de 30 de agosto de 2011. 
 
  Art. 2º Os imóveis objeto da dação em pagamento são recebidos pelo valor de R$ 
609.364,80 (seiscentos e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais com oitenta centavos), R$ 
111.117,60 (cento e onze mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos); R$ 12.077,75 (doze mil, 
setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e R$ 27.143,10 (vinte e sete mil, cento e quarenta e 
três reais e dez centavos), respectivamente, somando 759.703,25 (setecentos e cinquenta e nove 
mil, setecentos e três reais e vinte e cinco centavos) na forma da avaliação realizada pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Secretariada Agricultura e Meio Ambiente que é 
considerada parte integrante desta lei.  
 
  § 1º Eventuais divergências suscitadas pelo Estado do Rio Grande do Sul quanto a avaliação 
dos imóveis e eventual compensação serão dirimidas, respectivamente, com base nas disposições 
do art. 17 e 29 do Decreto Estadual nº 55.307/2020.  
 
  § 2º Na hipótese de a avaliação do Estado divergir daquela realizada pelo Município, fica 
autorizado o recebimento dos imóveis por valor não inferior a 96% da avaliação realizada pelo 
setor técnico da Municipalidade.  
 
  Art. 3º A dação em pagamento de que trata esta lei será perfectibilizada através de 
escritura pública, podendo o Município de Seberi dar aos imóveis a destinação que melhor atenda 
aos interesses da municipalidade.  
 
  Art. 4º O Município ficará responsável por todos os atos, custas e emolumentos inerentes e 
vinculados à dação em pagamento de que trata esta lei. 
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  Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias 
próprias.  
 
  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 16 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

                                                             ADILSON ADAM BALESTRIN 
                                                                                      PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 71/2021 
 

Senhor Presidentes, 
Senhores Vereadores. 

 
Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e seus Ilustres Pares, tomamos a 

liberdade de submeter à elevada análise dessa Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o anexo 
Projeto de Lei, que autoriza o Município de Seberi, por intermédio do Poder Executivo, a receber a 
título de dação em pagamento, imóveis pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências.  

 
No dia 12 de junho, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.307, 

de 10 de junho de 2020, que institui o Programa especial de quitação de débitos por meio de dação em 
pagamento de bens imóveis - PROGRAMA DAÇÃO, com o objetivo de quitação total ou parcial de 
débitos de saúde do Estado do Rio Grande do Sul com Municípios, mediante dação em pagamento de 
bens imóveis desafetados, cl 

assificados como dominiais e pertencentes ao acervo patrimonial da administração pública 
estadual.  

 
Batizado de Negocia RS, o programa que permite a dação em pagamento de bens imóveis do 

Estado para a quitação de débitos total ou parcial com os municípios na área da Saúde de valores não 
empenhados entre 2014 e 2018. O saldo de nosso Município é de aproximadamente R$ 2.200.000,00 
(dois milhões e duzentos mil reais).  

 
Ressaltamos que a avaliação realizada pela profissional de Engenharia do Município depende 

ainda da análise com vistas à homologação pela Divisão de Avaliações de Imóveis da Subsecretaria de 
Patrimônio do Estado - SEPLAG, podendo a mesma sofrer alterações.  

 
O procedimento de adesão ao Programa Negocia RS, além de outras informações e 

documentações necessárias estão disponíveis no site https://estado.rs.gov.br/negociars.  
 
Nesse sentido, entendemos que as razões expostas justificam a necessidade da autorização 

legislativa, assim, solicitamos aos nobres Edis a discussão e posterior aprovação do Projeto de Lei ora 
apresentado, em caráter de urgência, a fim de atender às necessidades da Administração Pública no 
encaminhamento da documentação exigida, visando pleitear a transferência dos imóveis, para quem 
sabe no futuro, tornar essas áreas úteis à comunidade de Seberi.  

 
Esta é a razão deste Projeto de Lei, para o qual solicitamos o estudo e a avaliação dos nobres 

vereadores dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação com a maior urgência, na forma 
regimental. 

 
Atenciosamente,  
 
 

              ADILSON ADAM BALESTRIN 
 PREFEITO MUNICIPAL 

https://estado.rs.gov.br/negociars

