
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3872 
29 DE DEZEMBRO DE 2016. 

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

O Prefeito 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 Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber doação dos seguintes 
imóveis urbanos de propriedade de IRMÃOS TEIXEIRA DE ALMEIDA LTDA - ME, 
com a finalidade de abertura de via pública, prolongamento de rua e constituição de 
área institucional: 

1— Áreas de destinação pública, com tamanho total de 1.500,27m2: 

a) Um terreno urbano, com área de 200,m2  (duzentos metros quadrados), de forma 
irregular, localizado na Rua Proposta I esquina com a Rua Monte Castelo, quadra 
24, setor 5 do cadastro municipal, com as seguintes confrontações e dimensões: ao 
Norte 100m — fundo — com o lote de Roque Luiz Klein; ao Sul 100m — frente — com a 
Rua Proposta 1; ao Oeste 2,03m - lado esquerdo — com lote de Fernanda Bortolini 
Klein; e ao Leste 2,03m — lado direito — com Rua Monte Castelo. 

b) Um terreno urbano, com área de 196,69m2  (cento e noventa e seis metros 
quadrados e sessenta e nove centímetros quadrados), de forma irregular, localizada 
na Rua Proposta II, esquina Rua Proposta I, quadra n° 24, setor 5 do cadastro 
municipal, desta cidade, com as seguintes confrontações e dimensões perimetrais: 
ao Norte 2,33m — lado direito — com Rua Proposta 1, ao Sul 2,34m — lado esquerdo —
com lote de Terezinha Flores de Souza; ao Leste 85,80m — frente — com Rua 
Proposta II, e ao Oeste 85,80m — fundos — com lote de Fernanda Bortolini Klein. 
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c) Um terreno urbano, com área de 1.103,58m2  (Mil cento e três metros quadrados e 
cinquenta e oito centímetros quadrados), de forma irregular, localizada na Rua 
Proposta I e Rua Proposta III, quadra 24, setor 5 do cadastro municipal desta 
cidade, com as seguintes confrontações e dimensões perimetrais: ao Norte 23,33m 
— frente — com a Rua Proposta I, ao Sul 23,33m — fundos — com Rua Proposta III, ao 
Leste 48,00m — lado esquerdo — com lote de Odete da Silva Flores (projeção da Rua 
Monte Castelo), e ao Oeste 48,00m — lado direito — com lotes n° 1 e 12. 

II — Áreas destinadas para implantação do sistema viário, com tamanho total de 
3.283,34m2: 

a) Rua Proposta I: Uma via urbana, com área de 1.200,00m2  (Mil e duzentos metros 
quadrados), de forma irregular, localizada na Rua Monte Castelo, quadra 24, setor 5 
do cadastro municipal desta cidade, com as seguintes metragens e confrontações: 
ao Norte 100,00m — lateral — com Área Verde I e propriedade de Roque Klein; ao Sul 
99,86m — sendo 23,33m com Área Verde III — 10,70m com lote 1 de Irmãos Teixeira 
de Almeida Ltda — ME — 10,70 com lote 2 de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME 
— 10,70m com lote 3 de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME — 10,70m com lote 4 
de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME — 10,70m com lote 5 de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME — 10,70m com lote 6 de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, 
sendo todos lotes da quadra 24-A, 10m — com a Rua Proposta II e 2,33m — com Lote 
de Área Verde II, ao Oeste 12,00m com propriedade de Fernanda Bortolini Klein, ao 
Leste — 12m com a Rua Monte Castelo. 

b) Rua Proposta II: Uma via urbana, com área de 857,98m2  (oitocentos e cinquenta 
e sete metros quadrados e noventa e oito centímetros), de forma irregular. 
Localizada na quadra 24, setor 5 do cadastro municipal desta cidade, com as 
seguintes metragens e confrontações: ao Norte 10,33m — com a Rua Proposta I; ao 
Sul com 10,47m com lotes de Terezinha Flores de Souza, ao Oeste 85,80m — com 
Área Verde II e propriedade Fernanda Bortolini Klein, ao Leste 85,80m, sendo 
24,00m com lote 6 de propriedade Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, 24,00m 
com lote 7 quadra 24-A de propriedade de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, 
14,20m com Rua Proposta III — e 23,60m com lote 1 da quadra 24_B de propriedade 
de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME. 

c) Rua Proposta III: Uma via urbana, com área de 1.225,55m2  (mil duzentos e vinte e 
cinco metros quadrados e cinquenta e cinco centímetros quadrados), de forma 
irregular, localizada na quadra 24, setor 5 do cadastro municipal desta cidade, com 
as seguintes metragens e confrontações: ao Norte 87,53m, sendo 23,33m com Área 
Verde III — 10,70m com lote 12 de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — 10,70m com 
lote 11 de propriedade de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, 10,70m com lote 
10 de propriedade de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, 10,70m com lote 9 de 
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propriedade de Irmãos Teixeira de Almeida Ltda — ME, sendo todos lotes da quadra 
A; ao Sul, 87,53m — sendo 10,78m com lote 8 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 10.75m com lote 7 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,OOm com lote 6 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,OOm com lote 5 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,OOm com lote 4 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,OOm com lote 3 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,OOm com lote 2 de propriedade de Irmãos Teixeira de 
Almeida Ltda — ME, 11,00 com lote 1 de propriedade de Irmãos Teixeira de Almeida 
Ltda — ME, todos os lotes da quadra B, a Oeste: 14,20m, com Rua Proposta II e ao 
Leste 14,20m com propriedade de Odete da Silva Flores. 

Art. 2° - Fica o Município de Tupanciretã autorizada a receber como garantia da 
realização das obras de infraestrutura do loteamento os seguintes imóveis: 

I - UM TERRENO URBANO, com área de 255,83m2  (duzentos e cinquenta e 
cinco metros quadrados e oitenta e três centímetros quadrados) de forma 
irregular, localizada na Rua Proposta III, distante 55,00m da Rua Proposta II, 
sendo Quadra 24-B, setor 5 do cadastro municipal, desta cidade de 
Tupanciretã, com as seguintes confrontações e dimensões perimetrais: ao 
NORTE, 11.00m - frente - com Rua Proposta III; ao SUL: 11.00m - fundo - com 
lote de Terezinha Flores Souza ; ao LESTE: 23.60m - lado esquerdo - com lote 
n°7; e ao OESTE: 23.60m - lado direito - com lote de n° 5. 

II - UM TERRENO URBANO, com área de 250,01m2  (duzentos e cinquenta 
metros quadrados e um centímetro quadrados) de forma irregular, localizada 
na Rua Proposta III, distante 66,00m da Rua Proposta II, sendo Quadra 24-B, 
setor 5 do cadastro municipal, desta cidade de Tupanciretã, com as seguintes 
confrontações e dimensões perimetrais: ao NORTE, 10.75m - frente - com Rua 
Proposta 111; ao SUL: 10.75m - fundo - com lote de Terezinha Flores Souza; 
ao LESTE: 23.59m - lado esquerdo - com lote n°8; e ao OESTE: 23.60m - lado 
direito - com lote de n°6. 

III - UM TERRENO URBANO, com área de 250,60m2  (duzentos e cinquenta 
metros quadrados e sessenta centímetros quadrados) de forma irregular, 
localizada na Rua Proposta III, distante 76,75m da Rua Proposta II, sendo 
Quadra 24-B, setor 5 do cadastro municipal, desta cidade de Tupanciretã, com 
as seguintes confrontações e dimensões perimetrais: ao NORTE, 10.78m -
frente - com Rua Proposta 111; ao SUL: 10.78m - fundo - com lote de 
Terezinha Flores Souza; ao LESTE: 2.3.59m - lado esquerdo - com Odete da 
Silva Flores, e ao OESTE: 23.59m - lado direito - com lote de n° 7. 

Parágrafo Único. Os imóveis descritos neste artigo voltarão à disponibilidade dos 
proprietários quando finalizadas as obras de infraestrutura e aprovadas pelo 
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismos do Município. 
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Art. 3° - As áreas descritas no art. 1° desta lei, partes ideais da sua respectiva 
matrícula, ora objetos de doação, passam a ser de propriedade do Município de 
Tupanciretã. 

Art. 4° - Destina-se a doação para fins de abertura de via pública, prolongamento da 
rua e constituição de área institucional. 

Art. 5° - As despesas decorrentes do ato de doação, que ocorrerá oportunamente, 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6° - O destinatário do bem será a Administração direta do Município de 
Tupanciretã- RS. 

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

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 29 (vinte e nove) dias do 
mês de dezembro de 2016. 

Carlos Augus{orlárum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 29 de dezembro de 2016. 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração.  

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 29 de dezembro 
de 2016 à 

Tupanciretã, 	 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 
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