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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 08/2019 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SEBERI A DESMEMBRAR E 
RECEBER IMÓVEL EM DOAÇÃO PARA FINS DE 
REGULARIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 
 
  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica o município de Seberi autorizado a descrever os limites e confrontações de uma 
fração de terras, localizada na Rua Procópio de Queiroz, com a área de 12.792,00m2, não como consta 
a Matriculas nº 2274, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi-RS, de 
propriedade INDEPENDENTE FUTEBO CLUBE, nesta cidade de Seberi-RS, para fins de RETIFICAÇÃO E 
DIVISAO, tudo conforme descrição a seguir: 

CONFRONTAÇÕES GERAIS DA MATRÍCULA Nº 2274  
 

Uma fração de terras, com a área de 12.950,00m2, (Doze mil Novecentos e Cinquenta metros 
quadrados), da chácara número Trinta e Um (31), medindo 100 metros de frente por 92,5 metros de 
frente a fundos, situado na Rua Procópio Queiroz, dentro do perímetro urbano, nesta cidade de 
Seberi, com as seguintes confrontações:  AO NORTE, com terras da chácara nª 31 de propriedade do 
Sr. Arlindo Câmara da Silva;  
AO SUL, com o prolongamento da Rua David Canabarro;  
AO LESTE, com a Rua Procópio de Queiroz;  
e AO OESTE, com a mesma chácara de propriedade do município; 
 

ÁTUAIS CARACTERÍSTICAS  
 

Uma fração de terras, com a área de 12.792,00m2, (Doze mil Setesentos e Noventa e Dois metros 
quadrados), da chácara nº 31, situado na esquina da Rua Procópio de Queiroz com a Rua Gal. David 
Canabarro, nesta cidade de SEBERI/RS, com as seguintes confrontações:   
AO NOROESTE, por quatro linhas quebradas, sendo duas onde mede 28,76 metros e 35,04 metros, 
com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva Teixeira, outra 
onde mede 35,26 metros, com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade de Juliano Matter e 
outra onde mede 28,93 metros, com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade Luiz Girardi;  
AO SUDESTE, por uma linha onde mede 141,00 metros, com a Rua Gal. David Canabarro;  
AO NORDESTE, por três linhas quebradas, onde mede 82,68 metros, 17,54 metros e 4,12 metros, 
com a Rua Procópio de Queiroz, onde faz frente;  
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e AO SUDOESTE, por uma linha, onde mede 86,90 metros, com o lote nº 01 da Quadra nº 03, de 
propriedade do Município de Seberi e com  a Rua Ana da Silva Prestes; 
QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Arlindo Lash, Procópio de Queiroz, Gal. David 
Canabarro, Ana da Silva Prestes e frações de terras da chácara nº 31. 
 

DIVISÃO EM QUATRO IMOVEIS DA MATRÍCULA Nº 2274 
PRIMEIRO IMÓVEL 

Uma fração de terras, com a área de 2.595,20m2, (Dois mil Quinhentos e Noventa e Cinco virgula 
Vinte metros quadrados), da chácara nº 31, situado na Rua Procópio de Queiroz, distante 76,69 
metros, por linhas quebradas, da esquina com a Rua Gal. David Canabarro, nesta cidade de SEBERI/RS, 
com as seguintes confrontações:   
AO NOROESTE, por quatro linhas quebradas, sendo duas onde mede 28,76 metros e 35,04 metros, 
com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva Teixeira, outra 
onde mede 35,26 metros, com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade de Juliano Matter e 
outra onde mede 28,93 metros, com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade Luiz Girardi;  
AO SUDESTE, por duas linhas quebradas, sendo uma onde mede 128,49 metros, com o segundo e 
terceiro imóvel e outra onde mede 5,26 metros, com a Rua Ana da Silva Prestes;  
AO NORDESTE, por uma linha, onde mede 27,65 metros, com a Rua Procópio de Queiroz, onde faz 
frente;  
e AO SUDOESTE, por duas linhas quebradas, sendo uma onde mede 11,11 metros, com o lote nº 01 
da Quadra nº 03, de propriedade do Município de Seberi e outra onde mede 2,45 metros com  a Rua 
Ana da Silva Prestes; 
QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Arlindo Lash, Procópio de Queiroz, Gal. David 
Canabarro, Ana da Silva Prestes e frações de terras da chácara nº 31. 
 

SEGUNDO IMÓVEL 
Uma fração de terras, com a área de 5.000,00m2, (Cinco Mil metros quadrados), da chácara nº 31, 
situado na esquina da Rua Procópio de Queiroz com a Rua Gal. David Canabarro, a ser escriturado a 
favor do MUNICÍPIO DE SEBERI, nesta cidade de SEBERI/RS, com as seguintes confrontações:   
 AO NOROESTE, por uma linha, onde mede 57,37 metros, com o primeiro imóvel;  
AO SUDESTE, por uma linha onde mede 75,47 metros, com a Rua Gal. David Canabarro, onde faz 
frente;  
AO NORDESTE, por três linhas quebradas, onde mede 55,03 metros, 17,54 metros e 4,12 metros, 
com a Rua Procópio de Queiroz; 
e AO SUDOESTE, por uma linha, onde mede 73,26 metros, com o terceiro imóvel; QUARTEIRÃO: O 
Quarteirão é formado pelas Ruas: Arlindo Lash, Procopio de Queiroz, Gal. David Canabarro, Ana da 
Silva Prestes e frações de terras da chácara nº 31. 
 

TERCEIRO IMÓVEL 
Uma fração de terras, com a área de 5.000,00m2, (Cinco Mil metros quadrados), da chácara nº 31, 
situado na esquina da Rua Gal. David Canabarro com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de 
SEBERI/RS, com as seguintes confrontações:   
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AO NOROESTE, por uma linha, onde mede 71,12 metros, com o primeiro imóvel;  
AO SUDESTE, por uma linha onde mede 63,25 metros, com a Rua Gal. David Canabarro, onde faz 
frente;  
AO NORDESTE, por uma linha, onde mede 73,26 metros, com o segundo imóvel;  
e AO SUDOESTE, por duas linhas quebradas, onde mede 17,26 metros e 56,59 metros, com  a Rua 
Ana da Silva Prestes; 
QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Arlindo Lash, Procópio de Queiroz, Gal. David 
Canabarro, Ana da Silva Prestes e frações de terras da chácara nº 31. 
 

QUARTO IMÓVEL 
Uma fração de terras, com a área de 196,80m2, (Cento e Noventa e Seis virgula Oitenta metros 
quadrados), da chácara nº 31, absorvida pela Rua Ana da Silva Prestes, situado na da Rua Gal. David 
Canabarro, nesta cidade de SEBERI/RS, com as seguintes confrontações:   
AO NOROESTE, por uma linha, onde mede 5,26 metros, com o primeiro imóvel;  
AO SUDESTE, por uma linha onde mede 2,28 metros, com a Rua Gal. David Canabarro;  
AO NORDESTE, por três linhas quebradas, sendo uma onde mede 2,45 metros com o primeiro imóvel, 
outras duas onde mede 17,26 metros e 56,59 metros, com o terceiro imóvel;  
e AO SUDOESTE, por uma linha, onde mede 75,79 metros, com  a Rua Ana da Silva Prestes; 
QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Arlindo Lash, Procópio de Queiroz, Gal. David 
Canabarro, Ana da Silva Prestes e frações de terras da chácara nº 31. 

Art. 2º. É parte integrante desta Lei o memorial descritivo, croquis, matrícula e ART nº 
10015380 em anexo.  

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 
 

 
 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 08/2019 
 

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 
DESMEMBRAR E RECEBER IMÓVEL EM DOAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VIA 
PÚBLICA, 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 aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro dispor dessa Casa 
Legislativa, para quaisquer esclarecimentos. 
 

   Atenciosamente 
  

 CLEITON BONADIMAN 
            PREFEITO MUNICIPAL 

 


