
LEI MUNICIPAL Nº 5.667/02 

Autoriza  o  Município  de  Carazinho  a 
receber área urbana em doação.

IRON LOURO BALDO  ALBUQUERQUE,  PREFEITO MUNICIPAL  DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  o  Município  de  Carazinho  autorizado  a  receber  em 
doação, mediante escritura pública,  de propriedade de Leovasir Francisco Tombini e outros, 
adiante  descritos:  o  primeiro: uma  área  de  terras  urbana  com  1.908,96  m² (hum  mil, 
novecentos e oito metros e noventa e seis decímetros quadrados), destinada a rua A, nesta 
cidade,  na  vila  Oriental  no  setor  06,  com  as  seguintes  confrontações:  ao  NORDESTE, 
139,53m  com  a  rua  quadra  nº  245;  ao  SUDOESTE,  130,54m  com  a  quadra  nº  244;  a 
SUDESTE, 14,00m com a rua Diamantino Conte Tombini e a NOROESTE, 14,00m com a rua 
Goiás,  o  segundo: uma  área  de  terras  urbana  com  área  total  de  2.618,40m2 (dois  mil, 
seiscentos  e  dezoito  metros,  quarenta  decímetros  quadrados),  destinada    a  rua B,  nesta 
cidade,  na  Vila  Oriental  no  setor  06  com  as  seguintes  confrontações:  ao  NORDESTE, 
191,76m com a quadra   nº  246;  SUDOESTE,  182,94m com a quadra  nº  245;  SUDESTE, 
14,00m com a rua Diamantino Conte Tombini e a NOROESTE, 14,00 com a rua Goiás e  o 
terceiro: uma área de terras urbana de forma irregular com área total de 346,28 m² (trezentos 
e quarenta e seis metros,  vinte e oito decímetros quadrados),  para prolongamento da Rua 
Diamantino  Conte  Tombini,  nesta  cidade  na  Vila  Oriental,  no  setor  06,  com as  seguintes 
confrontações:  ao NORDESTE, 41,67m com a quadra nº  244;  ao SUL, 30,30m com a rua 
Diamantino Conte Tombini; e a OESTE, 28,30m com a rua São Paulo, ambas matriculadas no 
Registro de Imóveis sob nº 23.397 constantes no mapa e memorial descritivo em anexo.

Art. 2º - As despesas de escritura e registro serão de responsabilidade 
do doador.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE MAIO DE 2002.
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