
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL/RS 

               LEI Nº 1605 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER 

ÁREA URBANA POR DOAÇÃO. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município de 

Cristal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei, 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Cristal a receber a área abaixo descrita, do Senhor Alexandre 

Leite, em doação: 

 

I. Parte da Rua Caxias do Sul, desmembrada da fração de terras, (matrícula 24.010), situada no 

perímetro urbano da cidade de Cristal/RS, de propriedade de Alexandre Leite, com área 

superficial de um mil, duzentos e noventa e cinco metros e trinta e nove decímetros quadrados 

(1.295,39 m²). Perímetro 277,31m, com as seguintes divisas e confrontações: Oeste: com a 

projeção da Rua Caxias do Sul, matrícula 7.580, a partir do vértice V-01, com o seguinte 

azimute e distância: 323º32`42`` e 128,82m até o vértice V-02. Norte: com a projeção da Rua 

Caxias do Sul, matrícula 7.580 a partir do vértice V-02, com o seguinte azimute e distância: 

53º 40`04`` e 8,05m até o vértice V-03. Leste: com parte da Gleba Urbana 12, propriedade de 

Alexandre Leite, matrícula 24.010, a partir do Vértice V-03, com o seguinte azimute e 

distância: 142º13`20``e 128,82m até o vértice V-04. Sul: com a projeção da Rua Caxias do 

sul sendo parte da Gleba propriedade de TCR – Incorporações, Empreendimento e 

Participações Ltda, matrícula 35.534, a partir do vértice V-04, com o seguinte azimute e 

distância 233º26`29`` e 11,62m até o vértice V-01.              

 

Art. 2º - Fazem parte integrante desta Lei, memorial descritivo, descrição da área doada e mapa da 

área de via urbana para doação ao Município de Cristal, em anexo. 

  

Art. 3º - O imóvel descrito no art. 1° será doado livre de quaisquer ônus ou encargos. 

 

Art. 4° - As despesas referentes a escritura e transferência do imóvel no registro imobiliário serão 

suportadas pelo doador Senhor Alexandre Leite. 

 

Art. 5° - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária. 

07 – Secretaria de Obras e Trânsito 

2.058 – ampliação, melhoramento, pavimentação e conservação de vias urbanas 

339030000000 – material de consumo 

 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

12 de dezembro de 2022. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se 

  

 

 JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário da SMARH 

 


