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

PROJETO DE LEI nº 102, EM 26 DE JULHO DE 2019. 
 

Altera redação do Art.1º, da Lei Municipal 
4.583, de 10.07.2019, que autoriza o Executivo 
Municipal a receber, por meio de permuta de 
área de terra a título de indenização,  uma 
fração ideal de terras, com fins de aprovação 
do Condomínio dos Vinhedos. 

       
Art. 1º. Altera redação do  Art.1º, da Lei Municipal nº 4.583, de 10.07.2019, que 
autoriza o Executivo Municipal a receber, por meio de permuta de área de terra a título 
de indenização,  uma fração ideal de terras, com fins de aprovação do Condomínio 
dos Vinhedos, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
.....................  
 
“Art.1°.  Fica o Executivo Municipal autorizado a receber por meio de dação 
em pagamento decorrente de permuta por área de terra a título de 
indenização de área pública, nos moldes do art. 14 § 1° e art. 18 PÚ da Lei 
Municipal n.° 4.399 de 18 de janeiro de 2018 uma fração ideal de terras, a ser 
desmembrada, de 25.558,79m² (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e 
oito metros com setenta e nove centímetros quadrados), de propriedade de 
Simatto Empreendimentos Imobiliários Ltda, dentro de área maior de 
155.834,67m² (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e queatro 
metros com sessenta e sete centímetros quadrados), com as confrontações 
Norte: com a área remanescente, de propriedade de Simatto 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, matricula n.° 20.244, Livro 02/RG, 
medindo 116,57 metros, Leste: com Roberto Carlos Siman, matricula 17.492, 
Livro 02/RG, medindo 249,59 metros, Sul: com a Rodovia RS 400, medindo 
131,59 metros e Oeste: com a área remanescente, de propriedade de 
Simatto Empreendimentos Imobiliários Ltda, matricula 20.244, Livro 02/RG, 
medindo 189,098 metros, com as confrontações conforme matricula n.º 
20.244, do Registro de Imóveis local, situada na Rodovia RS-400, na 
localidade de Granja do Silêncio, distante 1.030,00 metros do trevo de 
Acesso à cidade de Sobradinho, neste Município, como área permutada a ser 
entregue com fins de aprovação do Condomínio dos Vinhedos, projeto de 
condomínio fechado protocolo sob n° 1903/2018.” 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho,  
aos 26 dias do mês de julho de 2019. 
 

 
Luiz Affonso Trevisan,   
Prefeito Municipal 
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

 
Of. 244/19- SMA   Sobradinho, 26 de julho de 2019. 
 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 102,  que altera redação do Art.1º, da Lei 
Municipal 4.583, de 10.07.2019, que autoriza o Executivo Municipal a receber, 
por meio de permuta de área de terra a título de indenização,  uma fração ideal 
de terras, com fins de aprovação do Condomínio dos Vinhedos   
   

Esta alteração torna-se necessária na 
redação do supracitado artigo, acrescentando o termo “dação em pagamento 
decorrente de permuta por área de terra” para suprir exigência junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Sobradinho/RS.     
    
     Contando com a aprovação do projeto, em 
regime de urgência para que possamos dar prosseguimento  a escritura e 
registro da área,  agradecemos. 
      

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal 
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