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LEI MUNICIPAL Nº 4.470/2018

“AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  DE
SEBERI  A  RECEBER  IMÓVEIS  E
FRAÇÕES  DE  IMÓVEIS  PARA  FINS
DE  REGULARIZAÇÃO  DE  VIAS
PÚBLICAS  E  DE  LOTEAMENTOS  JÁ
APROVADOS  PELA
ADMINISTRAÇÃO,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”.

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  o  Município  de  Seberi  autorizado  a  receber,  por
doação, uma faixa de terras para fins de regularização de via pública já
existente no Município, dentro de uma fração de terras com área de
doze  mil  cento  e  noventa  e  dois  metros  quadrados  e  cinquenta
decímetros  quadrados  (12.192,50m²),  parte  do  lote  rural  número
cinquenta e oito (58), da quadra número setenta e oito (78), situado na
Avenida Fortaleza, lado par, distante 139,00 metros da esquina com a
Rua 4 de Julho, neste município, de propriedade de Ilmo Follmann (CPF
nº.  086.289.710-68)  e  de  Clorinda  Stefanello  Follmann  (CPF  nº.
750.752.450-72),  inscrita  na  matrícula  nº.  01/12.326  do  Registro  de
Imóveis da Comarca de Seberi/RS, com as seguintes confrontações: ao
NORTE, por uma linha de 40,00 metros, com fração do mesmo lote nº.
58, de propriedade de Vitório Karpinski, por uma linha de 21,00 metros
com a Rua João Follmann, de propriedade de José Garcia dos Anjos, por
uma linha de 103,30 metros com a Rua João Follmann e por outra linha
de 185,71 metros com a fração do mesmo lote rural nº. 58; ao SUL, por
uma linha de 385,71 metros com a chácara nº. 4-A; ao LESTE, por uma
linha de 35,00 metros, com fração do mesmo lote rural nº. 58, e por
uma outra linha de 17,50 metros com fração do mesmo lote rural nº. 58,
de propriedade de José Garcia dos Anjos; e ao OESTE, por uma linha de
16,00  metros  com  uma  fração  do  mesmo  lote  rural  nº.  58,  de
propriedade de Vitório Karpinski, por uma linha de 17,50 metros com a
Avenida Fortaleza, por uma linha de 17,50 metros com fração do mesmo
lote rural nº. 58, de propriedade de José Garcia dos Anjos, e por outra
linha de 1,50 metros com a Rua João Follmann.
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§  1º A  primeira  área  doada  corresponde  a  206,18m²  (cento  e
sessenta e três vírgula três metros quadrados), com divisa para o
NORTE,  partindo de um recuo de 4,50 metros  do leste até um
recuo de 5,09m ao oeste, no limite final da Rua Domingos Zanchi,
em uma extensão de 43 metros.

§ 2º A primeira área doada compõe a Rua João Follmann, tendo
como finalidade a regularização da mesma.

§  3º A  segunda  área  doada  corresponde  a  315m²,  com 6,00m
(seis  metros)  de  largura,  1,5m  (um  vírgula  cinco  metros)  de
calçada  em  cada  lado   e  35  (trinta  e  cinco) metros  de
comprimento, com divisa ao LESTE com parte da Chácara nº. 04-
A; a OESTE, com parte da Chácara nº. 04-A; ao NORTE, com a Rua
João Follmann; e ao SUL, com a Rua Guiner Heringer.

§  2º A  segunda  área  doada  compõe  a  Rua  Domingos  Zanchi,
tendo como finalidade a regularização da mesma.

Art.  2º Os  instrumentos  públicos  e/ou  particulares  necessários  à
formalização  da  doação  serão  realizados  em  momento  oportuno,
quando da averbação no Registro de Imóveis da Comarca de Seberi/RS.

Art. 3º Eventuais despesas decorrentes da presente Lei  correrão por
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL
SEBERI -RS, 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 97/2018
 

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente 
Vossas senhorias, oportunidade em que, encaminhamos a Vossas 
Excelências, na forma da legislação em vigor, para apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que AUTORIZA O 
MUNICÍPIO DE SEBERI A RECEBER IMÓVEIS E FRAÇÕES DE 
IMÓVEIS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DE
LOTEAMENTOS JÁ APROVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

As doações dos imóveis e frações dos imóveis descritos
no  corpo  do  projeto  de  lei  ao  patrimônio  municipal  se  mostram
necessárias em razão de circunstâncias já perfectibilizadas.

As  ruas  indicadas  no  corpo  legislativo  estão  com os
registros imobiliários equivocados, de tal sorte que alguns proprietários
ainda mantêm em seu nome partes de imóvel em que vias públicas já
se encontram consolidadas.

A manutenção das irregularidades põe em risco o erário
seberiense,  podendo  ser  compelido  a  pagar  indenização  por
desapropriações  indiretas  aos  proprietários  que  postularem  tal
reparação, vindo a afetar o equilíbrio das contas e majorar ainda mais o
débito de precatórios ou de RPVs.

Ainda, consoante orientação da DPM – Delegações de
Prefeituras Municiais, projetos de lei que versam sobre recebimento de
imóveis por doação não necessitam estar acompanhados de projetos ou
croquis,  sendo  suficiente  que  a  área  a  ser  doada  seja  devidamente
identificada,  evitando  custos  aos  doadores  e  ao  donatário  com
medições.

Essas  são  as  razões,  senhor  Presidente,  pelas  quais
encaminho o Projeto sob comento à soberana apreciação dessa Casa de
Leis, solicitando, desde já, que os ilustres membros do Poder Legislativo
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aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro dispor dessa
Casa Legislativa, para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLEITON BONADIMANN
PREFEITO MUNICIPAL 


