
 

Descrição 

 

     

Terreno urbano, de forma irregular, com área total de 676,60 metros quadrados. sem benfeitorias, 
localizado na Rua Astrogildo Spinosa n° 81, esquina com a Rua Carlos Cristiano Rill, na quadra 34, 
lado ímpar, no Bairro Marcial Terra, nesta cidade, com confrontações ao norte 25,57m com a Rua 
Carlos Cristiano Rill, ao leste 24,02m com a Rua Astrogildo Spinosa, ao sul 31,15m com a 
propriedade de Antônio Matos, e ao oeste 7,79m com a propriedade de Cirlei Rodrigues Pereira e 
15,08m com a • • r0•riedade de Fidélis da Silva Pereira. 

"N„,  04,•■•• 
Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.908 
DE 24 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
bem público imóvel municipal 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais 
vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Art. 1° Fica o Município de Tupanciretã autorizado a doar bem público imóvel municipal à senhora 
Celeste da Encarnação Moreira. 

Parágrafo único — O bem público imóvel de que trata o caput deste artigo, possui as seguintes 
características. 

Art. 2° A presente doação de que trata o art. 1°, destinar-se-á ao uso do imóvel para a moradia da 
donatária e sua família. 

Art. 3° O bem doado retornará a propriedade do Município se não mais for utilizado para a finalidade 
constante do artigo 2°. 

Art. 4° As condições em que se operará a doação de bem público municipal. são as constantes da 
minuta do Termo de Doação em anexo, a qual passa a fazer parte integrante desta. 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 24 (vinte e quatro) dias do més de maio de 2017 

Carlos Augustó Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 24 de 
maio de 2017 à 

Tupanciretã, 

Carlos August6-13i-um de Souza 
Prefeito de Tupanciretã. 



Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E O CENTRO SOCIAL, INDUSTRIAL E 
ASSISTENCIAL MÃE DE DEUS. 

Pelo presente Termo de Doação de Bem Público, nesta e na melhor forma de 
direito. as partes adiante declaradas, de um lado o MUNICIPIO DE TUPANCIRETÃ 
devidamente inscrito no CNPJ-MF sob n.° 88.227.764/0001-65, com sede na Rua 
Expedicionário João Moreira Alberto, 181, Centro, neste ato representado por seu 
Prefeito, senhor Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado neste município, doravante designado simplesmente de DOADOR, e de 
outro lado Celeste Encarnação Moreira, brasileira, portadora do RG n° 5088982557 e 
inscrita no CPF sob o n° 002.087.550-98, residente e domiciliada na Rua Astrogildo 
Spinosa n° 81, de agora em diante chamada de DONATÁRIA, têm entre si, justo e 
convencionado as condições que adiante seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Por força do presente Termo, o DOADOR declara à 
DONATÁRIA, que é legítimo proprietário do seguinte bem imóvel: 

Descrição 

Terreno urbano, de forma irregular, com área total de 676,60 metros quadrados, 
sem benfeitorias, localizado na Rua Astrogildo Spinosa n° 81, esquina com a Rua 
Carlos Cristiano Rill, na quadra 34, lado ímpar, no Bairro Marcial Terra, nesta 
cidade, com confrontações ao norte 25,57m com a Rua Carlos Cristiano Rill, ao 
leste 24,02m com a Rua Astrogildo Spinosa, ao sul 31,15m com a propriedade de 
Antônio Matos, e ao oeste 7,79m com a propriedade de Cirlei Rodrigues Pereira e 
15,08m com a propriedade de Fidélis da Silva Pereira.  

CLÁUSULA SEGUNDA— Assim, o DOADOR, pelo presente Termo, doa à 
DONATÁRIA, os bem imóvel descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento, que se 
destinará para moraria da DONATÁRIA e sua família. 

CLÁUSULA TERCEIRA— O DONATÁRIA compromete-se a usar o bem doado 
exclusivamente para sua moradia e de sua família. 

Parágrafo único: O bem retornará para o Município se não mais for utilizado para 
finalidade constante na Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA — A partir da assinatura desta doação fica o DOADOR isento de 
quaisquer ônus relativos a taxas, impostos e demais despesas relativas ao bem. 

CLÁUSULA QUINTA- Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio 
Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento, com a 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo de Doação, bem como a 
de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-
o em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes e na 
presença das testemunhas abaixo relacionados, para que produza o legal fim de 
direito. 

Tupanciretã, 24 de maio de 2017. 

MUNICÍPIO 	UPANCIRETÃ 
DOADOR 

CELESTE ENCARNAÇÃO MOREIRA 
DONATÁRIA 
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