
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

LEI Nº 1.986/2015, de 27 de outubro de 2015.

“Autoriza  o  recebimento  de  bem
imóvel  pelo  município,  a  título  de
doação,  como  antecipação  de
entrega  de  área  institucional  de
parcelamento do solo urbano.”

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz

saber  em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - É o Município autorizado a receber, por doação, o bem

imóvel  a  seguir  descrito  e  caracterizado:  UMA  ÁREA  DE  TERRAS,

desmembrada  da  matricula  1.408,  de  propriedade  de  DALCI  PAULO

RAMPELOTTO, localizada  na zona urbana deste município,  na Av.  João

Isidoro  Lorentz,  lado par,  destinado para  arruamento,  com as  seguintes

confrontações  e  metragens:  ao  Norte,  face  frontal  do  imóvel,  medindo

quinze metros  (15,00m)  frente para a Av. João Isidoro Lorentz;  ao  Sul,

medindo  quinze  metros  (15,00m),  divisa  com  área  remanescente  de

propriedade  de Geraldo Rampelotto  e  Dalci  Paulo  Rampelotto;  a  Leste,

medindo  quarenta  metros  e  quarenta  e  oito  centímetros  (40,48m),

confronta com terrenos da sucessão Guazina da Costa, Geraldo Rampelotto

e  Dalci  Paulo  Rampelotto,  e  a  Oeste,  medindo  trinta  e  nove  metros  e

setenta  e  quatro  centímetros  (39,74m), confronta  com  lote  03  de

propriedade  de  Geraldo  Rampelotto  encerrando  a  área  superficial  de

seiscentos  e  um  metros  e  sessenta  e  cinco  centímetros  quadrados

(601,65m²) .

Parágrafo único. O imóvel ora recebido em doação pertence à Dalci

Paulo  Rampelotto,  conforme  Matrícula  no  Registro  de  Imóveis  de

Formigueiro, sob o número 1.408, no Livro 02, de fls. 01, Registro 19/1408,

de 05/06/2008.

Art. 2º Em razão da realização do empreendimento futuro, que torna

o imóvel descrito no art. 1º desta Lei o mais apropriado ao atendimento do
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interesse público de implantação de infraestrutura urbana e equipamentos

públicos para a comunidade do entorno, fica o Poder Executivo autorizado a

considerar a área doada como antecipação parcial da área institucional que

deverá ser entregue em futuro parcelamento do solo (a fim de abertura de

rua para futuro loteamento).

§ 1º A antecipação de entrega de área institucional de que trata este

artigo  não  desobriga  o  doador  a  providenciar,  oportunamente,  todas  as

licenças  urbanísticas  e  ambientais,  bem  como  pagamento  de  taxas,

impostos e encargos para implantação do parcelamento do solo.

§ 2º A  aplicação  do  disposto  neste  artigo  fica  condicionada  à

realização de parcelamento do solo no prazo máximo de 02 (dois) anos, a

contar  da  celebração  da  escritura  pública  de  doação,  deixando  de  ser

aplicável após esse prazo.

Art. 3º A formalização do negócio jurídico de doação de que trata

esta Lei será realizada por escritura pública, da qual constarão as cláusulas

específicas sobre a antecipação de entrega de área institucional para fins

de  futuro  parcelamento  do  solo,  com  detalhamento  acerca  do  cálculo

efetuado para demonstração, em percentuais, da representatividade desta

no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do total, de que trata o art.

20 da Lei nº 10.116, de 23 de março de 1994, do Estado do Rio Grande do

Sul.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

        Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

27 de outubro de 2015.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira
Secretária da Administração
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Referente ao Projeto de Lei nº 057/15

J U S T I F I C A T I V A

Justifica-se o referido Projeto em virtude da necessidade de adequação

da referida área deixando-a em conformidade com as dimensões existentes

no  local  e  assim  viabilizar  o  tráfego,  bem  como  a  implantação  dos

equipamentos urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 04 de Setembro de 2015.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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