
  

PROJETO DE LEI Nº 026/2019 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a receber em doação áreas de 
terras para fins institucionais, e dá outras providências.” 

 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação os seguintes imóveis: 
 

I - um terreno urbano, com área de 2.063,05m² (dois mil e sessenta e três metros e cinco 
decímetros quadrados), devidamente registrado na Matrícula nº 12.577, do Serviço 
Registral Público da Comarca de Antônio Prado, localizado na cidade de Ipê, com a 
seguinte descrição: “Quadra de equipamentos comunitários e espaço livre de uso público, 
constituída de um terreno urbano, dentro de um quarteirão indefinido, na cidade de Ipê, 
RS, com área de 2.063,05m² (dois mil e sessenta e três metros e cinco decímetros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: FRENTE, por 85,90 metros com 
a Rua Vacaria e com Geraldo Salvador; LATERAL DIREITA ao OESTE por 23,00 metros 
com o lote 11 da quadra A; LATERAL ESQUERDA ao LESTE, por 25,14 metros com 
Geraldo Salvador; e FUNDOS, por uma linha quebrada de dois segmentos 
respectivamente de 4,03 metros e 81,90 metros com Leonísio Scopel e Valdir Scopel.” 
 
II – um terreno urbano, com área de 680,00m² (seiscentos e oitenta metros quadrados), 
devidamente registrado na Matrícula nº 8.714, do Serviço Registral Público da Comarca 
de Antônio Prado, localizado na cidade de Ipê, com a seguinte descrição: “UM TERRENO 
URBANO, sem benfeitorias, constituído pelo lote nº 07 da quadra Q-23, na cidade de Ipê, 
RS, com a área de 680,00m² (seiscentos e oitenta metros quadrados), com as seguintes 
medidas e confrontações: frente, com 34,00 metros e delimitado com a Rua Vacaria; lado 
direito, com 20,00 metros e delimitado com o terreno de nº 06 de propriedade de Geraldo 
Salvador; fundos, com 34,00 metros e delimitado com terras de Geraldo Salvador; e lado 
esquerdo com 20,00 metros e delimitado com o terreno nº 08 de propriedade de Geraldo 
Salvador. Área reservada para a instalação de equipamentos públicos, e será doada ao 
município.” 
 
III - um terreno urbano, com área de 1.293,21m² (um mil, duzentos e noventa e três 
metros e vinte e um decímetros quadrados), devidamente registrado na Matrícula nº 
12.806, do Serviço Registral Público da Comarca de Antônio Prado, localizado na cidade 
de Ipê, com a seguinte descrição: “Área institucional, na cidade de Ipê, RS, com 
1.293,21m² (um mil, duzentos e noventa e três metros e vinte e um decímetros 
quadrados), dentro de um quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e 
confrontações: frente, SUDOESTE, por 49,80 metros com a Rua Mercedes Beltrame 
Pimentel; lateral esquerda, a NOROESTE, por 41,35 metros com Antônio Pimentel; 
lateral direita, a SUDESTE, por uma linha quebrada de três segmentos que medem 
respectivamente: 20,00 metros, 23,00 metros e 20,07 metros, sendo o primeiro segmento 
com o lote nº 01 e os últimos dois segmentos com a área de preservação permanente; e 
fundos, a NORDESTE, por 15,09 metros com parte do terreno de Jair Antônio Mussato.” 
 



  

IV - uma Área de Preservação Permanente, medindo 1.866,15m² (um mil, oitocentos e 
sessenta e seis metros e quinze decímetros quadrados), devidamente registrado na 
Matrícula nº 12.807, do Serviço Registral Público da Comarca de Antônio Prado, 
localizado na cidade de Ipê, com a seguinte descrição: “Área de Preservação 
Permanente, localizada na quadra A, na cidade de Ipê, RS, com a área de 1.866,15m² 
(um mil, oitocentos e sessenta e seis metros e quinze decímetros quadrados), com as 
seguintes medidas e confrontações: frente, a SUDOESTE, por 87,16 metros com os 
terrenos de propriedade de Geraldo Salvador e da área institucional; lateral esquerda, a 
NOROESTE, por 20,07 metros com a área institucional; lateral direita, a SUDESTE, por 
19,48 metros com Geraldo Salvador; e fundos, a NORDESTE, por 15,00 metros e 76,16 
metros com diversos proprietários.” 

 
Art. 2º O Poder Executivo não fica obrigado à implementação de infraestrutura básica de 
abastecimento de energia elétrica, rede de esgotos e pavimentação nas áreas doadas. 
 
Art. 3º As despesas de escrituração e registro destas doações correrão por conta do 
Município. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 26 de setembro 

de 2019. 
 
 
 
 
  
 

 
VALÉRIO ERNESTO MARCON 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


