
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 4238/2006

AUTORIZA O MUNICIPIO A RECEBER
IMÓVEL EM DOAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

JORGE VALDENI MARTINS, Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em
cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município,  sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1 -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação um
terreno urbano de propriedade da senhora Marisa Rosa, com  a seguinte descrição:

Um terreno com a área superficial de dois mil seiscentos e cinqüenta e seis
metros quadrados (2.656,00m2), localizado na rua Quincas, distando 34,40metros da rua
Dario Cáceres, lado impar, quarteirão em formação, formado pelas ruas Quincas Maciel,
Dario Cáceres e RS-241, com as seguintes medidas e confrontações: ao norte, na extensão
de duzentos metros (200,00m), formado por três (03) linhas retas: a 1ª, no sentido
leste-oeste, na extensão de 160,80metros; a 2ª, no sentido sul-norte, na extensão de
30,00metros, ambas as linhas, fazem divisa, com terreno pertencente a requerente; a 3ª. No
sentido leste-oeste, na extensão de 9,20metros, com a rua A, onde faz frente; ao sul, na
extensão de cento e setenta metros (170,00metros), com  o terreno pertencente a requerente;
ao leste, na extensão de quatorze metros (14,00m), com a rua Quincas Maciel, onde faz
frente; e ao oeste, na extensão de quarenta metros (40,00m), com terras da sucessão Olavo
Rosa. Imóvel esse registrado no Oficio de Registro de Imóveis, no Livro 2 fls.01, Matricula nº
9.568.

Parágrafo Único –A área acima descrita, destina-se para a abertura de uma rua
no loteamento da Senhora  Marisa  do Carmo Oliveira da Rosa.

Art. 2° - Fica a proprietária comprometida com o Executivo Municipal em realizar a
infra estrutura necessário do referido loteamento, conforme o código de parcelamento do solo.

Artº3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data
de  sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, EM 13 DE
JUNHO DE 2006.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 EM DATA SUPRA.

       JORGE VALDENI MARTINS
           PREFEITO MUNICIPAL

MARLEI DE MELLO RUMPEL
SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO
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Certifico que a presente lei foi afixada no quadro de
avisos e publicações em 13/06/2006.Livro 27.


