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PROJETO DE LEI Nº 184/2009
Poder Executivo

Autoriza o Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem-DAER/RS - a alienar imóveis, mediante licitação.

Art. 1º - Fica o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS - autorizado a alienar 
bens imóveis localizados no Município de São Leopoldo, com as seguintes características e confrontações:

a) uma casa de alvenaria com três aberturas de frente, a Leste, à rua Primeiro de Março, número 
729 (setecentos e vinte e nove), antigo 108, e cinco aberturas de frente ao Sul à rua Lindolfo 
Collor, antiga São Miguel, com a qual faz esquina e respectivas dependências, acessórios e 
terreno que mede 9,85m (nove metros e oitenta e cinco centímetros) sobre o alinhamento da rua 
Primeiro de Março e 29,50m (vinte e nove metros e cinqüenta centímetros) sobre o alinhamento 
da rua Lindolfo Collor e fundos correspondentes às ditas frentes, a entestar, ao Norte, com o 
prédio número 106 (cento e seis) da rua Primeiro de Março, que é ou foi de Delfina Caetano de 
Oliveira, e, ao Oeste, com terreno dos transmites, com inscrição nº 24.372, folha 191 do Livro 
de Transcrição das Transmissões Três- AC do Registro de Imóveis de São Leopoldo.

b) um terreno de forma retangular, contíguo ao imóvel acima, tendo 10m (dez metros) de frente 
ao Sul à rua Lindolfo Collor, antiga São Miguel, por 16,55m (dezesseis metros e cinqüenta e 
cinco centímetros) de frente aos  fundos, ao Norte, onde confina com propriedade que é ou foi 
da herança de Albano Prass, dividindo-se, a Leste, com o imóvel antes descrito dos transmitentes 
e, ao Oeste, com propriedade que é ou foi de Alfredo Wageck., com inscrição nº 24.372, folha 
191 do Livro de Transcrição das Transmissões Três- AC do Registro de Imóveis de São 
Leopoldo.

Art. 2º - A alienação  dos bens de que trata o artigo anterior será efetuada na forma de licitação na 
modalidade de concorrência, nos termos dos artigos 17, inciso I, 18 e 22, inciso I, § 1º da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta do adquirente.

Art. 4º - A presente Lei deverá ser transcrita na respectiva escritura pública de compra e venda.

Art. 5º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa tem por finalidade buscar autorização 
legislativa, para que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS possa promover a 
alienação de bens imóveis, mediante processo licitatório a ser efetuado na modalidade de concorrência.

Trata-se de uma casa e terreno contíguo localizados no Município de São Leopoldo, registrados no 
Registro de Imóveis daquele Município, sob a matrícula 24.372 com a área de 456,08m², local que abriga a 
Casa do Estudante Universitário Leopoldense – CEUL, por força de Termo de Autorização de Uso, 
assinado em julho de 1990.

Referido Termo foi rescindido e a Direção do DAP comunicou à Casa do Estudante Universitário 
Leopoldense a concessão de prazo de 60 dias para desocupação do imóvel. A entidade solicitou a 
prorrogação de tal prazo para 31 de dezembro de 2005.
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A Diretoria Executiva Colegiada exarou a decisão de nº 9.453 autorizando a prorrogação da 
permanência solicitada.

Decorrido o referido prazo, a Autarquia é pela alienação do bem, a qual   obteve parecer favorável da 
sua  Assessoria Jurídica e da Direção- Geral .

Frente ao exposto, a medida configura-se oportuna e conveniente, sendo permitida a alienação do bem 
por intermédio de certame licitatório na modalidade de concorrência, conforme o disposto na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo, pois, imprescindível a respectiva autorização legislativa.

______________________________________________

OF.GG/SL –203
Porto Alegre, 12 de agosto de 2009.

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida pelo 
artigo 82, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo projeto de lei que autoriza o Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS a alienar imóvel, mediante licitação, a fim de ser submetido 
à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da presente proposta.

Atenciosamente,

Yeda Rorato Crusius,
Governadora do Estado.

Excelentíssimo Senhor Deputado Ivar Pavan,
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa,
Palácio Farroupilha,
Nesta Capital.


