
LEI N.º 7.263, DE 19 DE NOVEMBRO  DE 2014

Autoriza  a  doação  de  terrenos  da  Vila Assis
Brasil,  de  propriedade  do  Município,  mediante
Escritura  Pública  de  Doação  e  Termo  de
Autorização de Uso, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal  aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art.  1.º Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  proceder  à  doação  e  termos  de
autorização de uso de terrenos da Vila Assis Brasil, que são de propriedade do Município, aos
que já ocupam o lote, nas condições estipuladas nesta Lei e com a seguinte descrição da área
total:

Matrícula  20.038:  Circunscrição:  Santo  Antônio  da  Patrulha;  Características  e
Confrontações:  Um  terreno  urbano,  sem  benfeitorias,  situado  nesta  cidade,  na  Rua  dos
Imigrantes,  antes estrada que vai  ao Distrito de Caraá,  lado ímpar  – denominado Vila Assis
Brasil, esquina com a Rua Sem Denominação 2, com a área superficial de 74.632,75m²(setenta e
quatro mil, seiscentos e trinta e dois metros e  setenta e cinco decímetros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações; frente ao sul,(04) segmentos de cinqüenta e um metros e
cinqüenta e seis decímetros,(51,56),sessenta e sete metros e dezesseis decímetros(67,16), oitenta
e  oito  metros  e  dezenove  decímetros  (88,19)  e  quarenta  e  nove  metros  e  sessenta  e  cinco
decímetros  (49,65),  entestando  com  a  Rua  dos  Imigrantes;  fundos  ao  Norte,  em  três  (03)
segmentos de oitenta e sete metros e quarenta e nove decímetros (87,49), dividindo com Jadir da
Silva Gomes, no primeiro e segundos segmentos e com José Valdir Nunes Portal, no segundo e
terceiro; lado direito, a Leste, em oito (08) segmentos de cinqüenta e quatro metros e noventa e
sete decímetros (54,97), trinta e três metros e sessenta e quatro decímetros (33,64), vinte e dois
metros  e  trinta  e  sete  decímetros  (22,37),  nove metros  e  noventa  e  dois  decímetros  (9,92),
quatorze  metros  e  setenta  e  seis  decímetros  (14,76),  trinta  e  quatro  metros  e  vinte  e  seios
decímetros (34,26), onze metros e quatro decímetros (11,04) e vinte e um metros e cinqüenta e
cinco  decímetros  (21,55),  dividindo  com José  Valdir  Nunes  Portal;e,  pelo  lado  esquerdo,  a
Sudoeste/Sul/Oeste,  em quatro  segmentos  (04)  segmentos  de  oitenta  e  cinco  metros  e  onze
decímetros (85,11m) – Sudoeste, e quarenta e oito metros e doze decímetros (48,12m) – Sul,
setenta e três metros e oitenta e quatro decímetros (73,84m) – Oeste e oitenta e oito metros e
noventa e quatro decímetros (88,94m) – Oeste, dividindo com a Companhia Estadual de Energia
Elétrica  nos  dois  primeiros,  José  Luiz  Rosa  no  terceiro  e  Jadir  da  Silva  Gomes  no quarto.
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Circunscrito pela Rua dos Imigrantes,  antes estrada que vai ao Distrito de Caraá e terras da
Companhia Estadual de Energia Elétrica, José Luiz Rosa, Jadir da Silva Gomes e José Nunes
Portal. Proprietário: Município de Santo Antônio da Patrulha.

Art. 2.º Poderão habilitar-se à aquisição dos terrenos, os candidatos que reúnam as
seguintes condições:

I - ocupação no lote, há mais de 1 (um) ano;

II - não possuam outro imóvel no Município, em nome próprio ou de seu cônjuge.

Art. 3.º O imóvel, preferencialmente, será registrado no nome da mulher.

Art. 4.° No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente:

I - prova de identificação;

II -  prova de constituição do grupo familiar;

III - prova de residência;

IV - prova de não possuir outro imóvel, em seu nome ou de seu cônjuge, através
de certidão do Registro de Imóveis.

Parágrafo Único. As inscrições serão feitas mediante preenchimento de ficha de
inscrição, com a apresentação da documentação exigida, nos termos deste artigo.

Art. 5.º Os moradores que estiverem de posse do imóvel há menos de um ano
receberão Autorização de Uso para permanecerem residindo no mesmo lote.

Art. 6.º Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Executivo Municipal,
conjuntamente com a comunidade envolvida, ouvido o Conselho Municipal de Habitação, se for
o caso.

Art. 7.º Encerradas as inscrições os inscritos terão o prazo de 10 (dez) dias para
entrega  da  documentação  faltante  sob  pena  de  perder  a  posse  do  imóvel,  que  retornará  ao
domínio do Município.

Parágrafo  Único. Os  moradores  devidamente  inscritos  à  doação  dos  terrenos,
serão convocados, nominal e pessoalmente, para a assinatura da Escritura Pública ou do Termo
de Autorização de uso.
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Art. 8.º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art.  9.º As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações dos Órgãos Municipais que tenham atribuição de realizar atos pertinentes.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2014.

Paulo Roberto Bier

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se

Reginaldo Coelho da Silveira

Secretário da Administração
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