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Ratificação da Lei n° 4.146 publicada na Edição 1711 do Diário Oficial do 

Município em 07 de dezembro de 2022 

 

LEI N° 4.146, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

Estabelece normas para arrecadação de bens 
vagos e dá outras providências 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Os imóveis urbanos privados abandonados, cujos proprietários não 

possuam a intenção de conservá-los em seu patrimônio, e que não estiverem na 

posse de outrem, ficam sujeitos à arrecadação, pelo Município, na condição de 

bens vagos. 
 

§1º Considera-se imóvel abandonado aquele vago e sem manutenção, que resulte 

em problemas de ordem ambiental, estética, sanitária ou de segurança. 
 

§2º Presume-se o abandono quando, decorridos 5 (cinco) anos de inadimplência 

dos ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, for 
verificado que o proprietário cessou os atos de posse sobre o imóvel. 

 

§ 3º A caracterização do abandono demanda prévio exaurimento das ações 
fiscalizatórias, de natureza administrativa, no âmbito do Código de Posturas 

Municipais e do Código Municipal de Edificações, sem prejuízo das demais 

sanções previstas na legislação aplicável. 
 

Art. 2º O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados 

observará: 
 

I - Abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação, por 

determinação do Poder Público ou a requerimento de terceiro interessado; 
 

II - Comprovação da situação de abandono, mediante relatório circunstanciado, 

instruído com imagens fotográficas, que descreva as condições do bem; 
 

III - Comprovação da situação de inadimplência fiscal, mediante certidão 

positiva de débito, emitida pela Fazenda Municipal; 
 

IV -  Notificação ao titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da notificação; e 
 

V - Comprovação de titularidade, mediante certidão imobiliária atualizada. 

  
§1º A notificação ao titular de domínio será feita por via postal com aviso de 

recebimento e será considerada efetuada quando comprovada a entrega no 

endereço constante nos cadastros do Município. 
 

§2º Caso os titulares de domínio inertes não sejam localizados, será realizada a 

notificação por meio de edital, no qual deverá constar, de forma resumida, a 
localização e a descrição do imóvel a ser arrecadado, bem como o prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar impugnação, contados da data da publicação do 
edital no Diário Oficial do Município. 

 

§3º A ausência de manifestação do titular de domínio, no prazo assinalado, 
presume concordância com a arrecadação. 

 

Art. 3º Atendidas as diligências e evidenciadas as circunstâncias que 
caracterizem a condição do imóvel como bem vago, caberá ao Chefe do 

Executivo Municipal declarar, por decreto, o bem vago por abandono e 

determinar a arrecadação do imóvel, o qual ficará sob posse e responsabilidade 
do Município. 

 

§1º A declaração de abandono do imóvel será averbada na matrícula do imóvel 
no Cartório de Registro de Imóveis. 

 

§2º O Município poderá realizar, diretamente ou por terceiros, os investimentos 

necessários para que o imóvel arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais 
a que se destina, respeitado o procedimento da arrecadação. 

 

Art. 4º O titular do domínio terá o prazo de 3 (três) anos, contados da 
declaração de abandono para reaver a posse do imóvel, ficando assegurado ao 

Poder Público Municipal o direito ao ressarcimento prévio, em valor atualizado, 

pelas eventuais despesas em que houver incorrido em razão do exercício da posse 
provisória, bem como ao pagamento de tributos, taxas, juros, multas, custas, 

emolumentos, honorários advocatícios e demais encargos legais da dívida 

incidente sobre o imóvel. 
 

Art. 5º Concluído o procedimento previsto nos artigos 2º e 3º e decorrido o 

prazo de 3 (três) anos da publicação do decreto de arrecadação, sem manifestação 
do titular do domínio, o imóvel passará à propriedade do Município, na forma do 

art. 1.276 do Código Civil. 

 
Parágrafo único. Transcorrido o prazo sem manifestação do proprietário, será 

registrada a propriedade em favor do Município, servindo o decreto de 

arrecadação como título hábil à transferência da propriedade. 
 

Art. 6º Os débitos fiscais relativos ao bem imóvel arrecadado somente serão 

cancelados após a transferência de domínio ao Município. 
 

Art. 7º  Os imóveis arrecadados pelo Município poderão ser destinados aos 

programas habitacionais, à prestação de serviços públicos ou serão objeto de 
concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham 

fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros do interesse do 

Município. 
 

Art. 8º O Município poderá dispor do imóvel diretamente, por meio de 
alienação ou concessão a terceiros. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                         

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

Proc. Adm. 453/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa em regime de execução por empreitada 
global, para realização de reforma do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS, de acordo com projeto básico de engenharia 

anexo ao edital. 

 

O Prefeito Municipal Evandro Agiz Heberle, no uso de suas atribuições, e 

considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitações, que declarou 
vencedora a Empresa Z.V.S. PAIXÃO e diante do parecer da Procuradoria do 

Município, com base no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/1993, 

HOMOLOGA a classificação final e ADJUDICA o objeto do presente certame 
a empresa, conforme segue:  

 

EMPRESA: Z.V.S. PAIXÃO  

 

CNPJ: 22.004.844/0001-43 

 

Valor Global: R$ 154.329,41 

 
Valor do Material: R$ 108.030,59 

 

Valor da Mão de Obra:  R$ 46.298,82 
São Jerônimo, 07 de dezembro de 2022. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 19, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre o funcionamento dos Serviços 
de Saúde no dia 09 de dezembro, conforme o 

art 2º do Decreto Municipal Nº 5.298.. 

 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando 

ponto facultativo no dia 09/12/2022, e o feriado municipal no dia 08 de 

dezembro, Dia da Imaculada Conceição e jogo da seleção na Copa do Mundo 
2022 no dia 09 de dezembro às 12h. 

 

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º - No dia 09 de dezembro de 2022, não haverá expediente nas Unidades de 

Saúde. Os serviços de saúde funcionarão da seguinte forma:  
I – Serviço de Transporte Eletivo de pacientes para Porto Alegre e Santa Cruz, 

Sede e Interior será mantido normalmente. 

II – Serviço de Transporte de Urgência/Emergência será mantido normalmente. 
III – Serviço de Pronto Atendimento Médico será mantido normalmente através 

do Hospital de São Jerônimo, (Contrato de Prestação de Serviço 119/2021). 

IV – Ficam em recesso os serviços considerados administrativos, na Secretaria 
Municipal de Saúde, os serviços eletivos das Unidades de Saúde, Policlínica, 

CAPS, Farmácia, EADI e Vigilância Sanitária.  

Parágrafo único. Deverá haver a compensação de horário. 
Art. 2º - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no Diário 

Oficial do Município. 

 
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 07 de Dezembro de 2022. 

  

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 
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