
Descrição 

Terreno urbano, lote n° 19, situado no setor 05, na quadra 42, do Bairro Pedreira, 
com área de 190,79m2  de forma irregular, dentro do quarteirão formado pelas ruas 
Espírito Santo, Prolongamento da Rua 13 de Maio, Rua A, B e L, situado na Rua 
Espírito Santo, esquina com o Prolongamento da Rua 13 de Maio, nesta cidade 
com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte 18,55m com a Rua Espírito 
Santo. Ao Leste 1,35m com o Prolongamento da Rua 13 de Maio, ao Sul 27,75m 
com o Prolongamento da Rua 13de maio e ao Oeste 18,85m com o lote n° 35, 
registrado sob a matrícula n° 13.697 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 
de Tupanciretã 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N°. 4054 
04 DE SETEMBRO DE 2018. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 
doação com encargos de 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 e desafetar bem público 
imóvel municipal à Associação dos Moradores do Bairro Pedreira I, com o encargo 
de construção de um salão comunitário para atendimento dos moradores do 
referido bairro e funcionamento de sua sede. 

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

Art. 2° A presente doação com encargos de que trata o art. 1° será destinada à 
construção de um salão comunitário para auxilio nas atividades da Associação dos 
Moradores do Bairro Pedreira. 

Art. 3° O bem doado retornará á propriedade do Município se não mais for utilizado 
para a finalidade constante do artigo 2° ou se não cumpridos os encargos previstos 
no artigo 1°. 

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. 
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Art. 5°  A área a ser doada com encargos foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado pelo Departamento de Engenharia e 
Arquitetura do Município. 

Art. 6° A presente doação com encargos destina-se exclusivamente à construção 
de um salão comunitário para atendimento dos moradores, o qual poderá funcionar 
como sede da Associação, com ampliação de suas ações e atividades sociais e 
atendimento dos moradores do Bairro. 

Art. 7 ° A Escritura Pública de Doação com encargos a que se refere o art. 1° desta 
Lei, deverá ser lavrada no prazo de 120 dias da publicação, bem como o seu 
registro no Serviço Registrai Imobiliário no prazo de 60 (sessenta) dias após 
lavratura da respectiva escritura. 

§ 1°. Os prazos referidos no caput" deste artigo poderão ser prorrogados a critério 
do Chefe do Executivo. 

§ 2°. A Escritura Pública deverá ser lavrada com cláusula de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, sob pena de nulidade do ato. 

Art. 8° Todas as despesas com a Escritura Pública de Doação com encargos, 
inclusive àquelas relativas a emolumentos e registros, serão pagas exclusivamente 
pela entidade donatária. 

Art. 9° A presente Lei deverá ser transcrita na respectiva Escritura Pública de 
Doação com encargos. 

Art. 10 A respectiva doação com encargos é dispensada de licitação com fulcro no 
art. 17, § 4° da Lei n° 8.666/1993. 

Art. 11 O imóvel referido no art. 1° desta Lei reverterá ao patrimõnio Municipal caso 
não seja construída a sede da entidade no prazo de 10 (dez) anos a contar da 
lavratura da escritura pública, podendo ser destinado para outra entidade com 
mesma finalidade. 

Art. 12 O imóvel doado com encargos não poderá ser objeto de permuta, alienação 
ou doação para terceiros. 

Art. 13 Está Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 04 (quatro) dias do mês de 

setembro de 2018 .  

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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TERMO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. 

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 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
BAIRRO PEDREIRA I, nesta ato representada por sua presidente, senhora Nadir da 
Silva Langner, portadora do RG n° 5044031242 e inscrita no CPF sob o n° 
004.497.540-65, de agora em diante chamado de DONATÁRIO, têm entre si, justo e 
convencionado as condições que adiante seguem: 

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

Descrição 

Terreno urbano, lote n° 19, situado no setor 05, na quadra 42, do Bairro Pedreira, com 
área de 190,79m2  de forma irregular, dentro do quarteirão formado pelas ruas Espírito 
Santo, Prolongamento da Rua 13 de Maio, Rua A, B e L, situado na Rua Espírito 
Santo, esquina com o Prolongamento da Rua 13 de Maio, nesta cidade com as 
seguintes medidas e confrontações: ao Norte 18,55m com a Rua Espírito Santo. Ao 
Leste 1,35m com o Prolongamento da Rua 13 de Maio, ao Sul 27,75m com o 
Prolongamento da Rua 13de maio e ao Oeste 18,85m com o lote n° 35, registrado sob 
a matrícula n° 13.697 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tupanciretã  

CLÁUSULA SEGUNDA— Assim, o DOADOR, pelo presente Termo, doa ao 
DONATÁRIO, os bem imóvel descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento, que 
se destinará para auxiliar nas atividades do DONATÁRIO e ao atendimento das 
necessidades da população do Bairro Pedreira. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA— O DONATÁRIO compromete-se a não utilizar o bem para 
atividade estranha às elencadas em seu estatuto social ou que não tenham caráter 
público. 

CLÁUSULA QUARTA — Fica instituídos os encargos ao donatário como condição 
da doação, sob pena de revogação em caso de não cumprimento das condições, 
nos termos dos arts. 553, 555 e 562 do Código Civil brasileiro: 
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....... 
I — Construção de um salão comunitário para realização das atividades inerentes da 
associação, bem como ao atendimento das necessidades da população do Bairro 
Pedreira. 

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

CLÁUSULA SEXTA — Além das disposições presentes neste Termo de doação, a 
DONATÁRIA deverá observar todas as exigências previstas na Lei Municipal n° 
(...)/2018 que autorizou a presente doação. 

CLÁUSULA SÉTIMA — 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. 

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, 	 de 	 de 2018. 

MUNICÍPIO DETUPANCIRETÃ 
DOADOR 

DONATARIO 
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