
LEI Nº 1.246, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECEBER IMÓVEL POR DOAÇÃO,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Delmir Euclides de Mello Maciel, Prefeito Municipal de Glorinha em exercício, 
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 Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, 
a  área  de  terra  abaixo  descrita,  para  abertura  de  logradouro  público,  de 
propriedade  de  MARILIA  SOARES  VARGAS  –  CPF  Nº  012.784.230-60, 
constante na Matrícula R.13/37.591 do Registro de Imóveis de Gravataí/RS.

Parágrafo único. A área de terra  referida no caput  deste Artigo totaliza 
2.962,32m², está identificada na planta que é parte integrante desta Lei e tem a 
seguinte descrição da origem: “Um terreno urbano com 2.962,32m², dentro de  
um todo maior com três casas, sendo duas de madeira e uma de alvenaria, e o  
respectivo terreno com área de 4,5 ha, situado em Olho d’Água ou Glorinha,  
neste município, o qual divide-se pela frente, com a estrada que de Glorinha vai  
ao Passo do Portão; nos fundos com herdeiros de Carlos Schönardie; por um  
lado, divide-se com terras de herdeiros de Afonso José Martins, e, pelo outro  
lado, divide-se com terras foram de Tito Marcos dos Reis e atualmente de Carlos  
Urbano Siebel. Cujo terreno por medição feita foi encontrado maior área, ficando  
em virtude da escritura pertencendo ao adquirente todo o excesso da área dentro  
destas confrontações”.   

Art.  2º. A  escritura  de  doação  da  área  descrita  no  Art.  1º  deverá  ser 
efetivada no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 30 de junho de 2010.

Delmir Euclides de Mello Maciel
Prefeito Municipal

Em exercício

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

                Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


