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PROJETO DE LEI N.º 19, DE 08 DE JUNHO DE 2016 

 

Autoriza o Poder Executivo a receber em doação, sem 

ônus para o Município, fração de terras urbana, Tiradentes 

do Sul e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação, sem ônus 

para o município, fração de terras urbana pertencentes a Alceno Martini e Leonida Maria 

Martini, sob matrícula anterior nº 22.824, situada no Município de Tiradentes do Sul. 
 

 UMA FRAÇÃO URBANA, constante da matrícula nº 24.558, destinada para aber-

tura de Rua, absorvidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, com área de 4.517,23m², trecho 

entre áreas urbanas não loteadas, Loteamento Martini, confrontando ao NOROESTE, com a 

áreas urbanas não loteadas, por uma linha de 20,53 metros; ao SUDESTE, com área urbana 

não loteada, por uma linha de 21,00 metros; ao NORDESTE com os lotes n.º 1 a 5 da qua-

dra nº 91-A, Rua 12000 e lote urbano nº 1 da quadra nº 92-A, por uma linha de 207,12 me-

tros; a SUDOESTE, com os lotes urbanos nºs 11 a 18 da quadra nº 91, com a Rua 12000 e 

com os lotes urbanos nºs 5 a 8 da quadra nº 92, por uma linha de 205,33 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, constante da matrícula nº 24.557, destinada para aber-

tura de Rua, absorvidas pelo traçado Rua 13000, com área de 1.402,88m², trecho entre a Rua 

12000 e área urbana não loteada, Loteamento Martini, confrontando ao NOROESTE, com a 

Rua 12000, por uma linha de 14,00 metros; ao SUDESTE, com área urbana não loteada, por 

uma linha de 16,80 metros; ao NORDESTE, com os lotes n.ºs 11 a 18 da quadra nº 91, por 

uma linha de 79,00 metros e outra de 21,00 metros; a SUDOESTE, com os lotes urbanos nº 

8,9 e 10 da quadra nº 91, por uma linha de 79,00 metros e outra de 16,41 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, constante da matrícula nº 24.556, destinada para aber-

tura de Rua, absorvidas pelo traçado Rua 12000 (trecho 2), com área de 245,70m², trecho 

entre a Avenida Tiradentes e área urbana não loteada, Loteamento Martini, confrontando ao 

NOROESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 92- A, por uma linha de 17,55 metros; ao 

SUDESTE, com o lote urbano nº 5 da quadra nº 91-A, por uma linha de 17,55 metros; ao 

NORDESTE, com área urbana não loteada, por uma linha de 14,00 metros; a SUDOESTE, 

com a Avenida Tiradentes, por uma linha de 14,00 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, constante da matrícula nº 24.555, destinada para aber-

tura de Rua, absorvidas pelo traçado Rua 12000 (trecho 1), com área de 1.176,00m², trecho 

entre a Faixa de Domínio da BR-468 e Avenida Tiradentes, Loteamento Martini, confron-

tando ao NOROESTE, com os lotes urbano n.º 1, 2, 3, 4, 5, e 7 da quadra nº 92, por uma 

linha de 84,00 metros; ao SUDESTE, com a Rua 13000 e lotes urbanos nº 10 e 11 da quadra 

nº 91, por uma linha de 84,00 metros; ao NORDESTE, com a Avenida Tiradentes,  por uma 

linha de 14,00 metros; a SUDOESTE, com a Faixa de Domínio da BR-468,  por uma linha 

de 14,00 metros. 

 

Lote urbano nº 5, da quadra nº 91-A, constante da matrícula nº 24.554, com área 

de 370,30 m2, destinada para área verde, recreação e lazer, situado na esquina da Avenida 

Tiradentes, com a Rua 12000, quarteirão incompleto formado pela Avenida Tiradentes, 
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12000 e área urbana não loteada, Loteamento Martini, confrontando ao NOROESTE, com a 

Rua 12000,  por uma linha de 17,55 metros; ao SUDESTE, com o lote urbano nº 4, por uma 

linha de 17,55 metros; ao NORDESTE, com área urbana não loteada,  por uma linha de 

21,10 metros; a SUDOESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 21,10 

metros. 

 

Lote urbano nº 4, da quadra nº 91-A, constante da matrícula nº 24.553, com área 

de 406,00 m2, destinada para fins institucionais, situado no lado par da Avenida Tiradentes, 

distante 21,10 metros da esquina com a Rua 12000, quarteirão incompleto formado pela 

Avenida Tiradentes, 12000 e área urbana não loteada, Loteamento Martini, confrontando ao 

NOROESTE, com o lote urbano nº 5,  por uma linha de 17,55 metros; ao SUDESTE, com 

o lote urbano nº 3, por uma linha de 17,55 metros; ao NORDESTE, com área urbana não 

loteada,  por uma linha de 23,13 metros; a SUDOESTE, com a Avenida Tiradentes, por 

uma linha de frente de 23,13 metros. 

 

Lote urbano nº 1, da quadra nº 92-A, constante da matrícula nº 24.549, com área 

de 1.286,40 m2, destinada para área verde, recreação e lazer, situado na esquina da Avenida 

Tiradentes, com a Rua 12000, quarteirão incompleto formado pela Avenida Tiradentes, Rua 

12000 e área urbana não loteada, Loteamento Martini, confrontando ao NOROESTE, com 

área urbana não loteada, por uma linha de 18,02 metros; ao SUDESTE, com  a Rua 12000, 

por uma linha de 17,55 metros; ao NORDESTE, com área urbana não loteada,  por uma 

linha de 76,94 metros; a SUDOESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente 

de 77,34 metros. 

 

Lote urbano nº 8, da quadra nº 92, constante da matrícula nº 24.548, com área de 

850,00 m2, destinada para área verde, recreação e lazer, situado no lado ímpar da Avenida 

Tiradentes, distante 65,70 metros da esquina com a Rua 12000, quarteirão incompleto for-

mado pela Avenida Tiradentes, Rua 12000, Faixa de Domínio da BR-468 e área urbana não 

loteada, Loteamento Martini, confrontando ao NOROESTE, com área urbana não loteada, 

por uma linha de 43,14 metros; ao SUDESTE, com o lote urbano nº 7, por uma linha de 

42,00 metros; ao NORDESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 14,30 

metros; a SUDOESTE, com o lote urbano nº 7, por uma linha de 26,18 metros. 

 

Art. 2º Fazem parte integrante desta lei, o mapa de localização das referidas ruas 

e as matrículas dos imóveis.  

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, aos 08 dias do mês de ju-

nho de 2016. 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 

Visto em ------/------/2016 

Charles Vendelino Schneider 

Assessor Jurídico 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 19/2016 

 

 
Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 
 

 

 

 

O projeto de lei ora encaminhado à apreciação dessa Casa visa buscar autorização le-

gislativa para que o Poder Executivo efetive o recebimento sem ônus a doação de bens imó-

veis. 

Trata-se da doação de frações de terra e lotes urbanos, totalizando em uma área de 

10.254,51m², que se destina para arruamento das ruas; fins institucionais; área verde, recrea-

ção e lazer, conforme descrito no mapa. 
 

Considerando tratar-se de um interesse da comunidade, ficamos na certeza de merecer a 

compreensão dos senhores Edis, na aprovação por unanimidade do Projeto de Lei em pauta. 

 

   Tiradentes do Sul, RS 08 de junho de 2016. 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 
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