
PROJETO DE LEI Nº 037/2019 
 
 

“Autoriza desafetação de imóveis de propriedade do 
Município que menciona para outorga em Permuta dos 
referidos bens por imóvel particular de propriedade da 
Associação Literária São Boaventura, e dá outras 
providências.” 

 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar permuta de imóveis de propriedade do 
Município de Ipê com imóvel da Associação Literária São Boaventura, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 88.625.181/0001-92, com sede à Avenida Alexandre 
Rizzo, nº 534, Bairro Desvio Rizzo, Caxias do Sul – RS, CEP 95.110-000, representada por 
seu presidente Claudelino Antonio Brustolin, brasileiro, solteiro, maior, religioso, inscrito no 
CPF sob nº 611.606.440-04 e RG nº 4035000456 SSP/RS, residente e domiciliado à 
Avenida Alexandre Rizzo, nº 534, Bairro Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS. 
 
Art. 2º Os imóveis abaixo relacionados, de propriedade do Município, devidamente 
matriculados no Serviço Registral Público da Comarca de Antônio Prado – RS, para fins de 
permuta, ficam desafetados de sua finalidade de bem de uso especial, passando a integrar 
a categoria de bens patrimoniais do Município, disponíveis para alienação: 
 

I – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo lote n° 09, da quadra E, do Loteamento 
Residencial Bela Morada, na cidade de Ipê, RS, com a área de 464,70m² (quatrocentos e 
setenta e quatro metros e setenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, com as 
seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, fundos, por 7,60 metros com área de 
recreação pública; ao SUL, frente, por 23,38 metros com a Rua 02; ao LESTE, por 30,00 
metros com o lote n° 09; e ao OESTE, por 33,70 metros com terras de herdeiros de 
Castagna (matrícula nº 12.230); 
 
II – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído do Lote 230, da quadra 
64, Setor 01, situado na Rua Luiz Mussatto, no município de Ipê, RS, com área de 
877,00m³ (oitocentos e setenta e sete metros quadrados), com as seguintes medidas e 
confrontações; ao NORTE, por 38,67 metros confrontando com o Lote 42 de Ademir 
Fochezatto, Lote 54 de Osvaltir Banacheski Pinto e Lote 67 de Maria Telina Barbosa da 
Silva; ao SUL, por 36,27 metros confrontando com o Lote 240 de propriedade do 
município de Ipê; ao LESTE, por 29,08 metros confrontando com a Rua Luiz Mussatto; e 
ao OESTE, por 20,14 metros confrontando com o Lote 332, de propriedade do Município 
de Ipê (matrícula nº 10.741); 
 
III – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído do Lote 240, da quadra 
64, Setor 01, situado na Rua Luiz Mussatto, no município de Ipê, RS, com área de 
600,00m³ (seiscentos metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações; ao 
NORTE, por 36,27 metros confrontando com o Lote 230 de propriedade do município de 
Ipê; ao SUL, por 36,25 metros confrontando com o Lote 257 de propriedade do município 



de Ipê; ao LESTE, por 16,84 metros confrontando com a Rua Luiz Mussatto; e ao 
OESTE, por 16,84 metros confrontando com o Lote 332, de propriedade do Município de 
Ipê (matrícula nº 10.741); 
 
IV – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo lote n° 01 área pública, da quadra BB, 
do Loteamento Morada do Ipê II, que é parte da área pública deste loteamento, na cidade 
de Ipê, RS, no quarteirão formado pela Rua 04, Rua 07, com o limite da área deste 
loteamento e com área da M - 7486, com a área de 2.860,63m² (dois mil, oitocentos e 
sessenta metros e sessenta e três decímetros quadrados), lado par, distando 97,70 
metros da esquina formada entre as ruas 04 e 07, com as seguintes medidas e 
confrontações: ao NORTE, por duas linhas desencontradas, sendo a primeira por 18,10 
metros com frente para a Rua Sete e a segunda por 42,82 metros com os lotes 02, 03, 04 
e parte do 05 dessa mesma quadra; ao SUL, também por duas linhas desencontradas, 
sendo a primeira por 14,00 metros e a segunda por 62,06 metros, com a área da M- 
7486; ao LESTE, por três linhas desencontradas, sendo a primeira por 29,91 metros com 
o lote 02 dessa mesma quadra, a segunda por 28,20 metros com a área da M- 7486 e a 
terceira por 10,00 metros também com a área da M- 7486; e ao OESTE, por 70,62 
metros como limite da área deste loteamento (matrícula nº 14.430); 

 
V – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo lote n° 23, área pública deste 
loteamento, da quadra CC, do Loteamento Morada do Ipê II, na cidade de Ipê, RS, no 
quarteirão formado pela Rua Anatálio Rodrigues Pinto, Rua 04, Rua 07 e com a outra 
parte dessa mesma quadra, com a área de 4.265,95m² (quatro mil, duzentos e sessenta 
e cinco metros e noventa e cinco decímetros quadrados), lado impar, distando 37,00 
metros da esquina formada entre as ruas 04 e 07, com as seguintes medidas e 
confrontações: ao NORTE, por 142,00 metros com parte dessa mesma quadra; ao SUL, 
por 142,00 metros com frente para a Rua 07; ao LESTE, por 30,04 metros com o lote 24; 
e ao OESTE, por 30,04 metros com o lote 22 (matrícula nº 14.442); 
  

     VI – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído da Área Institucional do 
Loteamento Marilia, sito na cidade de Ipê, RS, com área de 1.680,16m² (um mil, 
seiscentos e oitenta metros e dezesseis decímetros quadrados) com as seguintes 
medidas e confrontações: ao NORTE, por 37,85 metros com Sociedade São Boaventura; 
ao SUL, por dois segmentos de reta descontínuos, o primeiro por 24,00 metros com os 
lotes 01 e 02, e o segundo por 13,00 metros com a Rua Zeferino Nadal; ao LESTE, por 
dois segmentos de reta descontínuos, o primeiro por 33,39 metros com o lote 03 e o 
segundo por 28,00 metros com o lote 01; e ao OESTE, por 54,00 metros com Sociedade 
São Boaventura (matrícula nº 14.354); 

 
     VII – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo lote n° 08, da quadra F, do 

Loteamento Residencial Bela Morada, na cidade de Ipê, RS, com a área de 452,60m² 
(quatrocentos e cinquenta e dois metros e sessenta decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, frente, por 12,50 
metros com a Rua 02; ao SUL, fundos, por 12,50 metros com o lote n° 07 e por 12,20 
metros com o lote n° 09 da mesma quadra; ao LESTE, por 25,00 metros com o lote n° 06 
da mesma quadra; e ao OESTE, por 28,20 metros com terras de herdeiros de Castagna 
(matrícula nº 12.240); 

 
VIII – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído do lote nº 07, da quadra B, com a área de 
trezentos metros quadrados (300 m²), localizado na cidade de Ipê, RS, pertencente ao 
“Loteamento Zanotto”, confrontando a frente, com a Rua B, com 12m, ao NORTE; 



fundos, ao SUL, com terras de Evaristo Zanotto, com 12m; de um lado, a OESTE, com o 
lote 06, com 25m; e de outro lado, a LESTE, com o lote 08, com 25m; no quarteirão 
formado pelas Ruas: B, Pinheiro Machado, Estrada Ipê a Antônio Prado e terras de 
Evaristo Zanotto (matrícula nº 6.003); 

 
IX – IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído do lote 06, a área de trezentos metros 
quadrados (300 m²), Localizado na de Ipê, RS, pertencente ao "Loteamento Zanotto", 
confrontando: à frente, com a Rua B; ao NORTE, com 12m; fundos, com terras de 
Evaristo Zanotto, com 12m; de um lado, a OESTE, com o lote 05, com 25m; outro lado, a 
LESTE, com o lote 07, com 25m; no quarteirão formado pelas Ruas: B, Pinheiro 
Machado, Estrada Antônio Prado-Ipê e terras de Evaristo Zanotto (matrícula nº 6.004); 

 
X – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído pelo Lote n° 739, Quadra 
37, Setor 01, situado na Rua João Fermino Varaschin, na cidade de Ipê, RS, com área de 
476,00m² (quatrocentos e setenta e seis metros quadrados), com as seguintes medidas e 
confrontações; ao NORTE, por dois segmentos de reta descontínuos, o primeiro por 7,26 
metros confrontando com a Rua João Fermino Varaschin e o segundo por 23,80 metros 
confrontando com o Lote 752 de Volnei Nicolau Macari e com o Lote 746 de Moacir 
Zardo; ao SUL, por 24,42 metros confrontando com o Lote 759 de Anderson de Oliveira 
Bellé; ao LESTE, por dois segmentos de reta descontínuos, o primeiro por 24,00 metros 
confrontando com o Lote 752 de Volnei Nicolau Macari e o segundo com o Lote 736 de 
Alisson Martello Campagnollo; e ao OESTE, por linha curva com 37,88 metros 
confrontando com a Travessa João Fermino Varaschin (matrícula nº 14.996); 

 
XI – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído pelo lote nº 07 da quadra 
Q-23, na cidade de Ipê, RS, com a área de 680,00m² (seiscentos e oitenta metros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: frente, com 34,00 metros e 
delimitado com a Rua Vacaria; lado direito, com 20,00 metros e delimitado com o terreno 
nº 06 de propriedade de Geraldo Salvador; fundos, com 34,00 metros e delimitado, com 
terras de Geraldo Salvador; e lado esquerdo com 20,00 metros e delimitado com o 
terreno nº 08 de propriedade de Geraldo Salvador. Área reservada para a instalação de 
equipamentos públicos (matrícula nº 8.714); 

 
XII – IMÓVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído do Lote 1230, da quadra 
36, Setor 01, situado na Rua Vacaria, no município de Ipê, RS, com área de 1.500,00m³ 
(um mil e quinhentos metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações; ao 
NORTE, por 62,90 metros confrontando com as terras de Waldir Horácio Scopel; ao SUL, 
por 62,90 metros confrontando com a Rua Vacaria; ao LESTE, por 24,61 metros 
confrontando com área pertencente ao município de Ipê; e ao OESTE, por 23,00 metros 
confrontando com o Lote 121, de Juvelino Parizotto (matrícula nº 12.577); 

 
XIII – IMÓVEL: Área de Uso Institucional 03, sem benfeitorias, sito na Rua Luis Mussatto, 
bairro Cruzeiro, na cidade de Ipê, RS, quadra urbana nº 64, com área de 525,00m² 
(quinhentos e vinte cinco metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 
ao NORTE, por 36,04 metros confrontando com Área de Uso Institucional 01, da mesma 
quadra; ao SUL, por 31,41 metros confrontando com Área de Uso Institucional 02, da 
mesma quadra; ao LESTE, por dois segmentos contínuos, partindo de norte ao sul, o 
primeiro por uma linha reta com 9,89 metros e o segundo por uma  linha curva com 6,72 
metros confrontando com a Rua Luiz Mussatto; e ao OESTE, por 15,17 metros 
confrontando com área de recreação (verde) da quadra 64, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Ipê (matrícula nº 15.527). 



 
Art. 3º O imóvel de propriedade da Associação Literária São Boaventura, para fins da 
permuta que trata esta lei se constitui de um terreno urbano, com uma edificação em 
alvenaria com área construída de 3.072,00m², edificada no ano de 1942, constituído do Lote 
1070, Quadra 01, Setor 01, situado na Rua Frei Casimiro Zaffonato, na cidade de Ipê, RS, 
com área de 3.380,00m² (três mil, trezentos e oitenta metros quadrados), com as seguintes 
medidas e confrontações; ao NORTE, por 50,00 metros confrontando com terras da 
Associação Literária São Boaventura; ao SUL, por 50,00 metros confrontando com terras 
Associação Literária São Boaventura; ao LESTE, por 67,60 metros confrontando com a Rua 
Frei Casimiro Zaffonato; e ao OESTE, por 67,70 metros confrontando com terras da 
Associação Literária São Boaventura, matriculado no Serviço Registral Público da Comarca 
de Antônio Prado sob nº 7.694. 
 
Art. 4º O valor de avaliação dos imóveis relacionados nos artigos 2º e 3º constam no laudo 
de avaliação oficial, conforme processo administrativo próprio, constante do Anexo I da 
presente Lei. 
 
Art. 5º A permuta, objeto da presente Lei, consistirá na troca pura e simples, livre de ônus, 
entre os imóveis de propriedade do Município relacionados no artigo 2º e o imóvel de 
propriedade da Associação Literária São Boaventura, descrito no artigo 3º, recebendo o 
Município a escritura pública do imóvel descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 
judiciais ou extrajudiciais, tudo em virtude do interesse público envolvido e por ser a melhor 
vantagem ao patrimônio público. 
 

§1º A Associação Literária São Boaventura terá o prazo improrrogável de 90 (noventa) 
dias para entrega do bem imóvel ao Município, mediante escritura pública mencionada 
no caput deste artigo, devendo o Município, no mesmo período, fornecer as escrituras 
públicas dos bens de sua propriedade ora permutados. 
 
§2º Tendo em vista que o imóvel descrito no artigo 3º serve de moradia para um grupo 
de religiosos, e que há necessidade de prazo para sua transferência, bem como do 
acervo nele constante, fica autorizada sua permanência na parte do imóvel atualmente 
ocupada pelo prazo de 01 (um) ano, o qual poderá ser prorrogado por mais 06 (seis) 
meses, findo o qual deverá ser desocupado, passando o Município à posse integral do 
imóvel, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação do 
referido bem e consequente ação judicial de despejo. 
 
§3º A posse do imóvel descrito no artigo 3º passará a ser exercida pelo Município a 
partir da entrada em vigor da presente lei, exceto quanto à área residencial, que será 
exercida no prazo máximo estipulado no §2º deste artigo. 
 

Art. 6º A partir da data de promulgação da presente Lei convencionam as partes 
permutantes, nos termos do artigo 533, inciso I, do Código Civil, que as despesas relativas à 
expedição de escritura pública e aquelas relativas aos registros junto ao Serviço Registral 
Público, correrão por conta e responsabilidade de cada uma das partes permutantes no que 
lhe couberem. 
 
Art. 7º Passam a ser parte integrante da presente Lei, constante do seu Anexo II, os 
Memoriais Descritivos e cópias das Certidões de Registro dos Imóveis descritos nos artigos 
2º e 3º da presente Lei. 
 



Art. 8º Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso de interesse público devidamente 
justificado, nos termos do artigo 17, inciso I, alínea “c”, c/c artigo 24, inciso X, ambos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

 
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 12 de dezembro 

de 2019. 
 
 
 
 
 
 
VALÉRIO ERNESTO MARCON 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


