
 
 

PROJETO DE LEI  Nº 014/2016, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 

 

Autoriza o Município a promover a 

desafetação do imóvel que especifica, e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a promover a desafetação 

do imóvel  descrito na Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada sob nº 

4.909, fls. 62v/62v,  registrada com o nº R. 4-863, matrícula nº 0863  e da 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada sob o nº 4.910, fls. 63/63v, 

registrada com o nº R. 3-2.013, matrícula nº 2.013,  ambas do Livro Nº 30 de 

Transmissões, em 27 de dezembro de 2002, livro nº 02 Registro Geral, 

registrada no Cartório de Ofício de Imóveis  de Cândido Godói, Comarca de 

Campina das Missões-RS. 

Parágrafo Primeiro:  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

proceder a retificação de confrontação e unificação dos lotes mencionados, cujas 

características e confrontações são as previstas no Memorial Descritivo que é 

parte da presente Lei. 

 

Art. 2º  O imóvel desafetado poderá ser cedido, por conveniência e 

oportunidade da Administração Municipal, mediante concessão de direito real 

de uso, observadas as formalidades legais e as previstas na Lei Municipal nº 

2.380/2013. 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói, RS em...

   

 

                Visto em 12.04.2016 

 

 

    Guerino Backes 

Prefeito Municipal 

 



 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

Senhores Legisladores: 
  

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a desafetação de um imóvel do 

município Cândido Godói objetivando a implantação correta de sua finalidade. 

Em anexo ao presente Projeto encontra-se cópia da Certidão da matrícula 

do imóvel junto ao Cartório de Imóveis, onde se verificar que a área encontra-se 

em nome da municipalidade e fora inicialmente destinada à construção da 

Câmara Municipal de Vereadores. 

Pois bem. Em se tratando de desafetação de bem imóvel algumas 

considerações merecem ser tecidas. 

O instituto da desafetação, segundo a opinião do administrativista José 

Cretella Júnior, conceitua a afetação da seguinte maneira: 

“é o instituto de direito administrativo mediante o qual o Estado, de 

maneira solene, declara que o bem é parte integrante do  domínio público. É a 

destinação da coisa ao uso público. A  operação inversa recebe o nome de 

desafetação, fato ou manifestação do poder público mediante o qual o bem 

público é  subtraído à dominialidade estatal para incorporar-se ao domínio 

 privado do Estado ou do particular.” (CRETELLA JR, José. Curso de  Direito 

Administrativo. 7.ed. Rio de Janeiro, 1983). 

Em resumo, desafetar é transformar a destinação do bem público, 

passando de uma categoria para outra, que no caso em espécie o bem é de uso 

especial deixa de ter essa destinação, passando a ser um bem de uso dominical, 

isto é, fazendo parte do patrimônio disponível da Administração Pública 

podendo ser doado, vendido ou permutado sempre através de autorização 

legislativa. 
 

Desde já contamos com a aprovação unânime dos vereadores. 

  

  Atenciosamente, 

 

Guerino Backes 

         Prefeito Municipal 


