
 
 

 

LEI Nº 385, DE 25 DE OUTUBRO DE 1999. 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER DOAÇÃO DE UMA 

ÁREA DE TERRAS PARA ABERTURA DE RUAS, REVOGA 

A LEI Nº 367/99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º. Fica o Município de Glorinha autorizado a receber, por doação, uma área de terras 

medindo 16.802,63 m² (dezesseis mil oitocentos e dois metros quadrados e sessenta e três decímetros 

quadrados), para abertura de ruas possibilitando o acesso aos terrenos destinados a escola pública 

pela Lei nº 340, de 30 de novembro de 1998, e a creche pública pela Lei nº (Projeto de Lei nº 026, de 

08 de outubro de 1999). 

Art. 2º. A área de terras referida no artigo anterior pertence por espólio a Nilza Dias Ckless 

Soares e é parte de um todo maior de 665.875,00 m² “mais ou menos”, com matrícula nº 23.767 fl. 1 

do Registro de Imóveis de Gravataí, localizado próximo à área urbana do Município de Glorinha, e 

que tem a seguinte descrição: 

“A partir do ponto A, que se localiza distante 57,97 m a oeste do alinhamento da Rua 

Deoclécio Ferrugem, com frente para a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, segue a sudeste com 

347,41 m até o ponto T; daí a nordeste com 25,00 m até o ponto S; seguindo daí a sudeste com 12,00 

m até o ponto R; seguindo deste a sudoeste com 25,00 m até o ponto Q; daí a sudeste com 6,43 m até 

encontrar o ponto B; seguindo daí a sudoeste com 142,18 m até chegar o ponto C; seguindo deste a 

sudeste com 63,98 m até o ponto D; seguindo deste ainda a sudeste com 438,35 m até o ponto E; 

deste a sudoeste com 137,00 m até o ponto F; daí a noroeste com 114,00 m até encontrar o ponto G; 

seguindo deste a noroeste com 125,00 m até o ponto H; daí a sudeste com 102,00 m encontra o ponto 

J; seguindo daí a sudoeste com 110,00 m até o ponto K; e deste a noroeste com 90,00 m até o ponto 

L; seguindo deste a nordeste com 110,00 m até encontrar o ponto I; daí a noroeste com 336,90 m até 

o ponto M; seguindo deste ainda a noroeste com 70,66 m até encontrar o ponto N; seguindo daí a 

nordeste com 144,38 m até o ponto O; daí a noroeste na extensão de 361,15 m até o ponto P, de onde 

a nordeste com 12,03 m encontra o ponto inicial A; tudo de conformidade com o mapa anexo”. 

Art. 3º. Os terrenos destinados a prédios públicos pelas leis citadas no artigo 1º são 

considerados antecipações das áreas a serem reservadas para uso institucional em futuro 

parcelamento do solo a que pertenciam originalmente, podendo delas serem deduzidos. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do Orçamento do 

presente exercício. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 367, de 30 de junho 

de 1999. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 25 de outubro de 1999. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
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Amilton José de Oliveira 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

 

Júlio César Pereira Dias 

Sec. Mun.  Saúde e Bem Estar Social 

 

 

 

 

Jordani Daitx da Silveira 

Sec. Mun. da Agricultura Indústria Com. e Turismo 

 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

 

 


