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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

LEI MUNICIPAL nº 4.253, EM 21 DE SETEMBRO DE 2016. 
 
                                                                                                                                 

Autoriza o recebimento de bem imóvel pelo 
Município, a título de doação, como 
compensação de área verde, situadas em 
Linha Quinca. 

 
     Jurandir João Serena, Prefeito Municipal, em 
exercício, em Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, 
     Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º É o Município autorizado a receber, por doação, os bens imóveis a seguir 
descritos e caracterizados, visando à compensação de área verde: a) uma área 
superficial de 1.515,45 (um mil quinhentos e quinze reais e quarenta e cinco 
decímetros quadrados), lote 06, quadra 302, na localidade de Linha Quinca, 
Sobradinho-RS, com as seguintes confrontações, ao norte com acesso Arthur Lopes 
medindo 44,95 metros, ao sul com lote 02 medindo 22,25 metros, ao leste com 
espólio de Celina Pens Lopes medindo 74,65 metros, ao oeste com lote 02 medindo 
37,80 metros e mais 3,83 metros. Matrícula 18.054, Livro 02 do Registro Geral do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sobradinho, em nome de OCP 
Empreendimentos Ltda. b) Uma área superficial de 330,04 (trezentos e trinta metros e 
zero quatro decímetros quadrados), lote 08 da quadra 375, na localidade de Linha 
Quinca, Sobradinho-RS, com as seguintes confrontações: ao norte com lote 06 
medindo 21,50 metros, ao sul com lote 07 medindo 22 metros, ao leste com espólio 
de Eugênio Lopes e Celina Pens Lopes, medindo 15 metros, ao oeste com a Rua Ivo 
Ernesto Seitenfus, medindo 15 metros, Matrícula 18.689, Livro 02 do Registro Geral 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sobradinho, em nome de OCP 
Empreendimentos Ltda. 
 
Art. 2º A doação a que se refere esta Lei tem por finalidade a compensação de área 
verde do Condomínio Alphaville,  sendo que os imóveis devem ser destinados à 
implantação ou manutenção de áreas verdes porventura existentes, ficando assim 
afetados junto ao Registro de Imóveis.  
Parágrafo Único. Para o fim desta lei, considera-se área verde de domínio público 
aquela destinada a desempenhar função ecológica, paisagística e recreativa, 
propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo 
dotada de vegetação e espaços livres de impermeabilização, conforme o art. 8º, §1º, 
da Resolução 369/2006 do CONAMA.  
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Art. 3º A doação deverá ser formalizada mediante Escritura Pública de Doação, 
ficando, desde logo, o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar as medidas 
legais e necessárias voltadas ao recebimento em doação do referido imóvel e 
benfeitoria. 
 
Art. 4º. Eventuais despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 
orçamentárias próprias já consignadas ou a serem consignadas em orçamento.  
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho, aos 21  dias do mês de setembro de 2016. 
 
                                                            
         

 Jurandir João Serena, 
 Prefeito Municipal, em exercício. 

 
 
Registre-se e Publique-se em 21.09.16, 
 
 
Saionara Soder,  
Sec.de Administração. 
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