
 
 

PROJETO DE LEI  Nº 40/2016, DE 27 DE JULHO DE 2016. 

 

Autoriza o poder executivo desafetar imóvel 

público e a permutar imóvel do Município por 

outro de propriedade de Wilson José Naumann, 

e dá outras providências. 

 

 
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar o imóvel público abaixo indicado e 

efetivar posterior permuta por outro imóvel de propriedade de Wilson José Naumann, a seguir 

descritos: 

 

I   - IMÓVEL DO MUNICÍPIO: Lote Urbano  medindo 1.724,84 m²,  nº 11A, Q-48,  

com as seguintes dimensões e confrontações: 20,19m do lado Norte com a Rua 

Tamoio, onde faz frente, do lado Sul 20,03m, sendo 15m com o Lote L-10 e 5,03m 

com o Lote L-09, do lado Leste 86,05m, sendo em 14,05m com o Lote L-06, 14m 

com o Lote L-05, 14m com o Lote L-04, 14m com o Lote L-03, 14m com o Lote L-02 

e 16m com o Lote L-01; e  do lado Oeste 86,06m com uma fração do Lote Rural nº 

76, da Linha Dr. Cândido Godói. 

 

II  - IMÓVEL DE WILSON JOSÉ NAUMANN: UMA ÁREA DE TERRAS 

medindo 1.950 m², Fração do Lote Rural nº 76, matrícula nº 3.156, Livro Nº 2 – 

REGISTRO GERAL, com as seguintes dimensões e confrontações: 50m do lado 

Oeste com a área de propriedade do Sr. Wilson José Naumann, 39m do lado Norte 

com a área de propriedade do Sr. Wilson José Naumann, 39m do lado Sul com a 

Avenida Redenção e 50m do lado Leste com o Cemitério Municipal. 

 

Art. 2º  Ficam atribuídos os valores de R$ 65.000,00 ( Sessenta e Cinco Mil Reais) e de R$ 65.000,00 

( Sessenta e Cinco Mil Reais), respectivamente, aos imóveis do Município e de propriedade de Wilson 

José Naumann, conforme laudo técnico de avaliação e mapas de localização, que passam a integrar a 

presente Lei. 

 

Art. 3º As despesas de lavratura de Escritura Pública e respectivos registros,  serão custeadas 

pelos proprietários correspondentes.  

 

 Art. 4º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

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

 

                Visto em 27.07.2016 

 

 

    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 alteração da  sua finalidade e posterior permuta por imóvel do 

Sr. Wilson José Naumann, objetivando a ampliação da área do Cemitério Municipal. 

 

Em resumo, desafetar é transformar a destinação do bem público, passando de uma 

categoria para outra, que no caso  o bem  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 vendido ou permutado sempre através de autorização 

legislativa. 

 

A negociação entabulada,  tem por objeto a permuta simples,  área por área, do lote 11 

– A da quadra 48 de propriedade do Município, por fração  do lote rural nº 76 com área 

superficial de 1.950ms2. A avaliação dos imóveis correspondentes,  foi procedida nos termos 

do laudo anexo, firmado por servidores do Município e Corretor de Imóveis, designados por 

portaria específica.  

 

Concluído o processo de Municipalização do Cemitério,  cumpre ao Município a 

responsabilidade de projetar sua viabilização futura. Esta viabilização passa necessariamente 

pela anexação de  terreno à área já existente. Com a iminente urbanização das áreas lindeiras,   

entendemos que a transação além de economicamente vantajosa,  atende amplamente aos 

interesses público e social,  justificadores da negociação intentada.  

 

Diante do exposto,  entendemos plenamente justificado o presente projeto de lei,  

razão pela qual pugnamos desde já pela sua  unânime aprovação. 

 

  

 

  Atenciosamente, 

 

 

Guerino Backes 

              Prefeito Municipal 


