
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.655 
26 DE JANEIRO DE 2015. 

Autoriza o Município de Tupanciretã receber doação de 
terrenos para abertura de via pública, prolongamento da 
rua e área institucional. 

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

FAZ SABER 

Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber doação dos seguintes imóveis ur-
banos de propriedade da Sociedade Recreativa Concórdia, Artística e Cultural, com a finalidade 
de abertura de via pública, prolongamento da rua e constituição de área institucional: 

I — Área Institucional: Um terreno urbano, de forma retangular, sem benfeitorias, com área de 
879,08 m2  (oitocentos e setenta e nove metros e oito centímetros quadrados), localizado no pro-
longamento da Rua Jandira Dias, distante 60,00m (sessenta metros) da Rua Abrahamo Nicoletti, 
na quadra 45 (quarenta e cinco), setor 2 (dois), lado ímpar, no Bairro Chiapetta, nesta cidade com 
confrontação ao norte e em frente medindo 22,50 (vinte e dois metros e cinquenta centímetros) 
com o prolongamento da Rua Jandira Dias; ao leste e no lado esquerdo medindo 39,07m (trinta e 
nove metros e sete centímetros) com a propriedade da Sucessão de Gervásio Moreira Alberto; ao 
sul e fundos medindo 22,50m (vinte e dois metros e cinquenta centímetros) com área de proprie-
dade da Sociedade Recreativa Concórdia, Artística e Cultural; e a oeste e no lado direito medindo 
41.07m (quarenta e um metros e sete centímetros) com área de propriedade da Sociedade Re-
creativa Concórdia, Artística e Cultural. 

II — Prolongamento da Rua Abrahamo Nicoletti: Um terreno urbano, de forma retangular, sem ben-
feitorias, com área de 622,80 m2  (seiscentos e vinte e dois metros e oitenta centímetros quadra-
dos), nesta cidade, com confrontação ao norte medindo 12,14 (doze metros e quatorze centíme-
tros) com propriedade de Cleci Brum Spreckelsen; ao leste medindo 51,00m (cinquenta e um me-
tros) sendo 39,00m (trinta e nove metros) com a propriedade da área de propriedade da Socieda-
de Recreativa Concórdia, Artística e Cultural e 12,OOm (doze metros) com o prolongamento da 
Rua Jandira Dias; ao sul medindo 12,OOm (doze metros) com a Rua Abrahamo Nicoletti; e a oeste 
e no lado direito medindo 52,80m (cinquenta e dois metros e oitenta centímetros) sendo 20,80 
(vente metros e oitenta centímetros) com área de propriedade da Sociedade Recreativa Concór-
dia, Artística e Cultural, 20,00 (vinte metros) com a propriedade de Rodimar Farias de Vargas e 
12,OOm (doze) metros com a Rua Jandira Dias. 

III — Prolongamento da Rua Jandira Dias: Um terreno urbano, de forma retangular, sem benfeitori-
as, com área de 990,00 m2  (novecentos e noventa metros), nesta cidade, com confrontação ao 
norte medindo 82,50 (oitenta e dois metros e cinquenta centímetros) com propriedade de Socie- 
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dade Recreativa Concórdia, Artística e Cultural; ao leste medindo 12,00m (doze metros) com a 
propriedade da Sucessão de Gervásio Moreira Alberto; ao sul medindo 82,50m (oitenta e dois 
metros e cinquenta e dois centímetros) sendo 22,50 (vinte e dois metros e cinquenta centímetros) 
com com propriedade de Sociedade Recreativa Concórdia, Artística e Cultural, 24,00 (vinte e qua-
tro) metros com propriedade de Bruna Rocha da Silveira, 12,OOm (doze metros) com a proprieda-
de de Adão Bráz de Souza e 12,00 (doze metros) com a propriedade de Adair dos Santos Cava-
lheiro; e a oeste medindo 12,OOm (doze metros) com a Rua Abrahamo Nicoletti. 

Art. 2° - As áreas acima descritas, partes ideais da sua respectiva matricula, ora objetos de 
doação, passam a ser de propriedade do Município de Tupanciretã. 

Art.3° - Destina-se a presente doação para fins de abertura de via pública, prolongamento da rua 
e constituição de área institucional. 

Art. 4° - As despesas decorrentes do ato de doação, que ocorrerá oportunamente, correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 5° - O destinatário do bem será a Administração direta do Município de Tupanciretã- RS. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 26 (vinte e seis) dias do mês 
de janeiro de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2015. 

Dayan Soares Peixoto 
Secretário Municipal da Administração em exercício.  

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 26 de janeiro de 
2015 à 

Tupanciretã, 	 

Dayan Soares Peixoto 
Secretário Municipal da Administração em exercício. 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/R5 - Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridicogtupancireta.rs.govbr 


	Page 1
	Page 2

