
LEI MUNICIPAL Nº 1019/2007, DE 06 DE AGOSTO DE 2007 
 

 “DETERMINA A DESAFETAÇÃO DO 
DOMÍNIO PÚBLICO DE ÁREA VERDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
                         O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 

       Art. l.º - Ficam desafetados do domínio público, passando a integrar 
o patrimônio disponível do Município, as áreas verdes do loteamento abaixo especificado:  

 
      LOTEAMENTO DOMINGOS (Matrícula nº 865, do CRI da 

Comarca de São Valentim – RS). 
 
 - Área verde com área de 1.993,96 m2. (Hum mil e novecentos e 

noventa e três metros e noventa e seis decímetros quadrados), que confronta-se ao 
NORTE, onde mede 28,13 m., com a quadra D-4; mais 25,00 m., com a mesma quadra D-
4; E mais 16,00 m., com a rua Vereador Alfredo Cazzuni; ao SUL, confronta-se com a área 
verde destinada a complementação do Loteamento Conci, onde mede 69,13m; ao LESTE, 
confronta-se com os lotes rurais nºs 394 e 395 da secção Votouro, onde mede 22,75m; E 
com o lote nº 05 da quadra D-4, onde mede 15,00 m; ao OESTE, confronta-se com a 
chácara nº 67, onde mede 37,75m. 

 
     - Área verde com área de 3.125,00 m2 (Três mil e cento e vinte e 

cinco metros quadrados), que confronta-se ao NORTE, com a área verde do loteamento 
Domingos, onde mede 69,13 m; ao SUL, confronta-se com a chácara nº 66, divididas por 
uma sanga sem denominação; ao LESTE, confronta-se com os lotes rurais nºs 394 e 395, 
da secção Votouro, onde mede 47,20 m; ao OESTE confronta-se com a chácara nº 67, 
onde mede 43,77 m.  

  
       Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de 

dotação orçamentária própria. 
  
     Art. 3.º - Revogadas às disposições em contrário, esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação. 
 
           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO, 
AOS SEIS DIAS  DO MÊS  DE  AGOSTO DO ANO DE DOIS  MIL E SETE. 
 
       IRINEU  BERTANI 
                        Prefeito   
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 06 de agosto de 2007. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
   Sec. de Administração   


