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PROJETO DE LEI Nº 15/2021, DE 29 DE ABRIL DE 2021 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS A ADQUIRIR, POR 

DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL OU AMIGÁVEL, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA. 

Art. 1º Fica o Município de Itaiópolis autorizado a adquirir, por desapropriação judicial ou amigável, o imóvel, com 
inscrição imobiliária municipal nº 01.01.157.0068.001, área de 720,00 m² (setecentos e vinte metros quadrados), 
localizado na Rua João Semmer, nº 48, bairro Vila Nova, matriculado no Registro de Imóveis da Comarca sob nº 
11.654, registrado em nome de José James Semmer, devidamente qualificado nos autos do processo 
administrativo nº 004/2021, cujas confrontações estão descritas na matrícula, pelo valor de R$ 195.000,00 (cento 
e noventa e cinco mil reais). 

§ 1º O valor de compra acordado com o proprietário do imóvel mencionado no caput é de R$ 195.000,00 (cento e 
noventa e cinco mil reais), conforme firmado no Termo de Compromisso de Desapropriação Amigável, anexo a 
esta Lei. 

§ 2º O referencial de valor mínimo para avaliação em desapropriação do imóvel mencionado no caput é de R$ 
152.487,00 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais), conforme a Planta Genérica de 
Valores do Município – PGV, aprovada em 2017 (parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar nº 65, de 21 de 
dezembro de 2017), e valor máximo de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), de acordo com o valor médio 
auferido por três avaliações recentes, apresentadas por imobiliárias locais, anexadas ao Decreto nº 2.480, de 1º de 
abril de 2021. 

§ 3º O imóvel descrito no caput do art. 1º destina-se a integrar a área onde está sendo edificada uma escola de 
ensino fundamental, que atenderá, sobretudo, os munícipes do bairro Vila Nova. 

Art. 2º O pagamento da indenização pela desapropriação mencionada no artigo 1º desta Lei será efetivado por 
meio de transferência bancária, à vista ou parcelado, nos termos da Legislação Federal aplicável ao regime das 
desapropriações. 

Art. 3º O valor da indenização não pode ser inferior ao decorrente do valor venal constante na Planta Genérica de 
Valores do Município, a qual serve de base para valor mínimo de desapropriação, conforme o disposto no 
parágrafo único do art. 6º, da Lei Complementar nº 65, de 21 de dezembro de 2017 e nem superior ao valor médio 
auferido pelas três avaliações recentes, apresentadas por imobiliárias locais. 

Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do 
Município de Itaiópolis, constante do orçamento do exercício de 2021, podendo o Chefe do Executivo suplementá-
la, se necessário, e/ou abrir Crédito Especial no orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
utilizando-se, para esse fim, recursos oriundos do FUNDEB, salário educação e/ou do tesouro municipal. 

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

Itaiópolis, 29 de abril de 2021. 

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI 
Prefeito do Município de Itaiópolis 
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Justificativa 
(Projeto de Lei nº 15, de 29 de abril de 2021) 

 
Excelentíssima Senhora Vereadora Presidente 
Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Itaiópolis, 
 

Dirijo-me a Vossas Excelências para reencaminhar o incluso Projeto de Lei que “Autoriza a adquirir, 
por desapropriação amigável ou judicial, o imóvel que especifica”, com o seguinte pronunciamento.  

A presente proposta tem por finalidade buscar autorização legislativa, conforme prevê o artigo 99, 
da Lei Orgânica Municipal, para que se possa promover a compra, por desapropriação, de imóveis particulares. 

Em específico, este Projeto de Lei que visa a conceder autorização para a compra, por 
desapropriação de imóvel particular o qual será destinado a integrar a área, já adquirida pelo Município, onde está 
ocorrendo edificação de uma Escola no Bairro Vila Nova. 

O valor de compra acordado com o proprietário, por meio de Termo de Compromisso de 
Desapropriação Amigável, foi de R$ 195.000,00, o qual está plenamente dentro do patamar apurado entre o valor 
venal do imóvel constante na PGV do Município (valor mínimo) e a média de três avaliações obtidas com 
imobiliárias da cidade (valor máximo). 

No imóvel objeto do presente Projeto de Lei, está planejada a construção da área de lazer, onde 
deverão estar os equipamentos de parque infantil e espaço de recreação com grama sintética. 

Contando, desde já, com o apoio dessa Ilustre Casa de Leis à presente iniciativa, aproveito para 
solicitar, na forma do art. 97 de Lei Orgânica do Município, a sua apreciação. 

Envio a presente Mensagem ao tempo em que renovo protestos de grande estima e elevado apreço. 

Itaiópolis, 29 de abril de 2021. 

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI 
Prefeito Municipal 


