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Lei nº 1.193/2014 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área 
de terras em permuta e da outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber, em permuta, a área de terras 

com metragem de 7.297,90 m², dentro de uma área maior, de propriedade de Wilma Bagnara, registrada 

sob matrículas 19.201, 20.555 e 20.558, a seguir especificadas:  

I – área de 3.940,65m², localizada no Lote n.º 05 da Quadra n.º 13, neste município pertencente 

a área maior unificada e retificada das matrículas n.º 20.555, 20.558 e 19.201, e de acordo com o 

Memorial Descritivo que acompanha este projeto, destinada à construção de Escola de Educação 

Infantil; 

II – área de 3.357,25m², localizada no Lote n.º 05 da Quadra n.º 13, neste município, destinado a 

abertura de ruas sem denominações atuais, pertencente a área maior unificada e retificada das matrículas 

n.º 20.555, 20.558 e 19.201, com confrontamentos, e de acordo com o Memorial Descritivo que 

acompanha este projeto, destinada à abertura de ruas. 

Parágrafo único. As áreas mencionadas estão avaliadas em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta 

mil reais) pelo Setor de Engenharia do Município. 
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Art. 2° As áreas serão utilizada para abertura de ruas, construção de creche e instalação de 

infraestrutura básica.  

Art. 3º Como permuta pelo recebimento das áreas mencionadas, o Município de Vespasiano 

Corrêa se responsabiliza pela abertura das vias, bem como a instalação de infraestrutura básica no local, 

compreendendo o conjunto de equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, além de energia elétrica pública e 

domiciliar. 

Paragrafo único. Os serviços descritos no artigo ficam limitados ao valor de R$ 280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais).  

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze. 
 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


