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PROJETO DE LEI nº 070, EM 28 DE JULHO DE 2016. 
 

 
Autoriza o recebimento de bem imóvel pelo 
Município, a título de doação, como 
antecipação de entrega de área institucional de 
parcelamento do solo urbano.  

 
Art. 1º É o Município autorizado a receber, por doação, o bem imóvel a seguir descrito 
e caracterizado, visando à implantação de continuação de estrutura viária: uma área 
de terras com 1.400 m², dentro de uma área maior de 32.789,18m²,  dentro de uma 
área maior localizada na quadra 98,  lote C, prolongamento da Rua Lauro Pozzatti, 
confrontando-se: Ao Norte, com lote E, matrícula 17.502 de  propriedade de Janaina 
Zimer, onde mede 30 metros e com área remanescente Matrícula 17.569 de Marilupe 
Ltda, onde mede 70,00metros; Ao Sul, com o lote 110, matrícula 17.354 de Luiz 
Carlos Heiker, onde mede 3,00 metros, com o Lote 111, matrícula 17.656 de Maria 
Ereni de Senna Lira, onde mede 10,00 metros, com o lote 112, matrícula 17.354 de 
Jesus Airton Siqueira Rodrigues, onde mede 11,00 metros, com o lote 113, matrícula 
17.264 de Laerto Siveira de Oliveira Filho, onde mede 14,00 metros,  com o lote 114, 
matrícula 17.826 de Regis Lipke, onde mede 11,00 metros e com área remanescente, 
matrícula 17.659 de Marilupe Ltda. Onde mede 51,00 metros;  Ao Leste,  com a Rua 
Lauro Pozzatti, onde mede 14,00 metros; e a Oeste com área remanescente, 
matrícula 17.659, de Marilupe Ltda, onde mede 14,00 metros. 
§1º. O imóvel ora recebido em doação pertence a MARILUPE LTDA, sociedade civil 
com personalidade jurídica, CNPJ nº 93.297.455/0001-00, com sede na Av. João 
Antônio, 162, em Sobradinho,  conforme Matrícula no Registro de Imóveis de 
Sobradinho, sob o número 17.659, Ficha 01. 
§2º As despesas com escritura, inclusive as tributárias, correrão por conta do 
Município; 
§3º A presente doação se destina ao prolongamento da Rua Lauro Pozzatti, 
respeitando-se as metragens mínimas de largura de acordo com a legislação 
municipal. 
 
Art. 2º Em razão da necessidade de melhor estruturação da malha viária, mediante o 
prolongamento de rua, fica o Poder Executivo autorizado a considerar a área doada 
como antecipação parcial da área institucional que deverá ser entregue em futuro 
parcelamento do solo. 
§ 1º A antecipação de entrega de área institucional de que trata este artigo não 
desobriga o doador a providenciar, oportunamente, todas as licenças urbanísticas e 
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ambientais, bem como pagamento de taxas, impostos e encargos para implantação 
do parcelamento do solo. 
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada à realização de 
parcelamento do solo no prazo máximo de 5 anos, a contar da celebração da escritura 
pública de doação. 
§3º Uma vez configurada a mora do doador no prazo do parágrafo anterior, o 
Município poderá exigir o cumprimento pela via judicial, às expensas do doador, 
mediante ação cominatória.   
 
Art. 3º A formalização do negócio jurídico de doação de que trata esta Lei será 
realizada por escritura pública, da qual constarão as cláusulas específicas sobre a 
antecipação de entrega de área institucional para fins de futuro parcelamento do solo; 
§1º Na escritura deverá constar detalhamento acerca do cálculo efetuado para 
demonstração, em percentuais, da representatividade da presente doação no 
montante de 35% do total da matrícula original que deverá ser destinada ao sistema 
de circulação e equipamentos urbanos, equipamentos comunitários e espaços livres 
de uso público; 
§ 2º Permanece obrigatória a destinação de área não inferior a 10% (dez por cento) 
do total da gleba parcelada para implantação de áreas verdes de lazer, excetuando-se 
do cômputo as áreas de preservação permanente, conforme Plano Diretor vigente. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                                             Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, 
aos 28 dias do mês de julho de 2017. 
 
                                                            
         

 Luiz Affonso Trevisan 
     Prefeito Municipal 
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Of.341/17- SMA   Sobradinho, 28 de julho de 2017. 
 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente  da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
      
 

Senhor  Presidente: 
 

 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei nº070, que autoriza o recebimento de bem 
imóvel pelo Município, a título de doação, como antecipação de entrega de 
área institucional de parcelamento do solo urbano. 
 
     A presente doação destina-se ao 
prolongamento da Rua Lauro Pozzatti. 
 

Contando com a aprovação do projeto, desde 
já agradecemos. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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