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Vila Velha, ES,  03 de  julho de 2018. 

 

MENSAGEM DE LEI Nº 018/2018 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Submetemos à consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel destinado à instalação de unidade de 

ensino municipal”. 

 

Há mais de três décadas o Governo Federal, em conjunto com os entes da Federação, 

vem aplicando esforços para o aprimoramento do Sistema Nacional de Educação e os 

Sistemas Estadual e Municipal de Educação.  

 

Ao buscarmos na previsão de nossa Carta Magna de 1988, situaremos no art. 205, o 

grande desafio de promover e garantir à Educação, com um direito de todos e dever 

do Estado e da família, a promoção do bem-estar social, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

Mais adiante, encontraremos em nossa Lei de Diretrizes e Bases – LDB, os princípios 

e fins da Educação Nacional, que, mais uma vez, confirma o dever da família e do 

Estado, na promoção da Educação. 

 

Cabe aos municípios a incumbência de organizar, manter e desenvolver os seus 

sistemas de ensino, integrados às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados, bem como, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental. 

 

Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação publicou o edital de Chamamento 

Público nº 018/2017, processo nº 65.416/2017, com intuito de locar imóveis 

constantes nas 05 (cinco) regiões administrativas, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 4.707, de 10 de setembro de 2008. 

 

Das propostas apresentadas, a comissão julgadora nomeada através da Portaria nº 

059/2017 em análise e julgamento das documentações apresentadas, como também, 

avaliação “in loco” dos imóveis, conforme relatório de visita técnica nos autos 

licitatórios, verificou que apenas um proponente restava apto e com melhores 

condições para ocupação na localidade da Rua Nelson Monteiro, nº 2.950, Bairro Ibes 

– Vila Velha/ES.  

 

Diante disto foi autuado o processo nº 06.806/2018, com toda a documentação da 

proponente melhor qualificada e enviado para análise da Comissão Permanente de 

Avaliação de Imóveis – COPEA, que através de laudo técnico deu seu parecer 

“ressaltando que o valor definido para o imóvel dentro dos critérios e procedimentos 

usuais da Engenharia de Avaliações não representa um número exato e sim uma 

expressão monetária teórica e mais provável do valor pelo qual se negociaria um 

imóvel, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente”. 
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Após isto, em paralelo, foi formada uma comissão da comunidade, além de 

secretários e vereadores para alinhar os detalhes legais de negociação para uma 

possível aquisição da área do imóvel onde funcionou o colégio Dr. João dos Santos 

Neves e, no dia 25 de junho de 2018, mediante as negociações feitas com o 

proprietário do imóvel e proposta de venda por ele apresentada, foi acordado a 

prospecção do mesmo. 

 

Com esse intuito, conforme preconiza o art. 109 da Lei Orgânica do Município de 

Vila Velha, estamos submetendo à Egrégia Casa de Leis, o presente Projeto de Lei 

para fins de aquisição de imóvel situado à Rua Nelson Monteiro, nº 2.950, Bairro 

Ibes, Vila Velha/ES, com o objetivo de instalar uma unidade escolar de ensino 

fundamental, de 1º ao 9º ano, na Região Administrativa II, Bairro Ibes e adjacências, 

atendendo às crianças, adolescentes e jovens da localidade. 

 

Para realizar com sucesso a aprovação desta ação governamental, o Poder Executivo 

Municipal roga o empenho e a união dos nobres edis, a fim de que seja promovida a 

devida autorização legislativa, em razão do interesse público na concretização do 

Projeto de Lei em anexo. 

 

Na expectativa de podermos contar com a costumeira atenção dispensada aos pleitos 

do Executivo Municipal e, sobretudo, pelo elevado espírito público que preside as 

decisões dessa Casa de Leis, vimos requerer de Vossa Excelência e dos Ilustres Pares, 

que nos assegurem uma célere tramitação e aprovação, deferindo regime de urgência 

para o rito do presente Projeto de Lei, pelo que, antecipadamente, agradecemos. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 018/2018 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

adquirir imóvel destinado a instalação de 

unidade de ensino municipal. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo adquirir imóvel destinado a instalação de 

unidade de ensino municipal. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a realização de 

processo de compra, o bem imóvel assim descrito, para a instalação de unidade de 

ensino municipal: 

 

I – 01 (um) imóvel comercial constituído por uma área de terreno de 3.872,65 m2 e 

área construída de 1.868,50 m2, com suas respectivas benfeitorias, identificado no 

Departamento de Cadastro Imobiliário da Prefeitura, localizado na Rua Nelson 

Monteiro, nº 2.950, com as seguintes confrontações: 

 

a) Frente: voltada para Av. Vitória Régia; 

b) Fundos: voltado para a Rua Padre Anchieta; 

c) Lado Direito: esquina da Rua Nelson Monteiro com a Av. Vitória Régia; 

d) Lado Esquerdo: esquina da Rua Padre Anchieta com a Rua Nelson Monteiro. 

 

II – o imóvel de que trata o inciso anterior, com suas benfeitorias consta no Laudo de 

Avaliação sob o Processo nº 06806/2018, com matrícula de registro de imóvel no 

cartório sob o nº 14.574. 

 

Art. 3º O imóvel acima escrito será adquirido pelo valor de R$ 4.499.593,19 (quatro 

milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e 

dezenove centavos), a serem pagos mediante um sinal de R$ 999.593,19 (novecentos 

e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos), no ato 

da assinatura do contrato de venda e compra, e o restante em 18 (dezoito) parcelas 

mensais iguais e consecutivas de R$ 194.444,44 (cento e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme laudo 

de avaliação prévio elaborado pela Comissão de Avaliação Permanente de Imóvel – 

COPEA. 

 

§ 1º Os valores originais fixados no caput deste artigo serão corrigidos, anualmente, 

pelo mesmo índice utilizado na correção dos tributos municipais. 

 

§ 2º O pagamento das prestações mensais terá início no mês subsequente à imissão, 

do Município, na posse do imóvel.  
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§ 3º Fica expressamente dispensada a realização do processo licitatório para a compra 

do imóvel acima descrito, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

Art. 4º A dotação orçamentária para efetivação da aquisição proposta no art. 1º, e de 

responsabilidade da Unidade Executora Secretaria Municipal de Educação, rubrica 

20.03 – 12.0365.2847.4.164 – Construção, Expansão, Modernização e Garantia de 

Acessibilidade da Infraestrutura - 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis - Fonte 002/119 

– Recursos do FNDE Salário Educação. 

 

Art. 5º Os recursos destinados ao pagamento das prestações mensais serão 

consignados em dotações próprias nos orçamentos anuais correspondentes às 

prestações mensais referidas no caput do artigo 3º. 

 

Art. 6º Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder aos ajustes de natureza 

orçamentária, financeira, contábil e administrativa que se fizerem necessários em 

decorrência desta Lei. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES,  03 de julho de 2018. 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
 


