
LEI MUNICIPAL N.º 1677, DE 07 DE JULHO DE 2017. 
 
“Autoriza a aquisição de área rural que 
descreve, define sua utilização, estabelece o 
valor de compra e a forma de pagamento e dá 
outras providências”. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte:  

 

- LEI - 
 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
adquirir por desapropriação do Espólio de Dorival Homero Kniphoff, localizadas 
em Sete Léguas as áreas de terras, seguintes, constantes da Matrícula 27.568, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Santa Cruz do Sul, RS, já declarada "de 
Utilidade Pública para fins de Desapropriação", pelo Decreto n° 1879/2017. 

 
Área "a": área de terras sem benfeitorias, localizada em Linha 

Sete Léguas, às margens da RS-422, com aproximadamente 30 hectares, tendo 
como referência as seguintes coordenadas: lado oeste, 29°20'47,78"S 
52°23'17,73"O, no sentido sul/norte (Venâncio Aires/Boqueirão do Leão), 
aproximadamente 856 metros, até as coordenadas 29°20'26,09"S 52°23'35,87"O, 
totalizando aproximadamente 30 hectares. 

 

Área "b": área de terras, ocupada por diversos moradores, 
contendo diversas benfeitorias (casas, galpões, etc...) cuja transferência refere-se 
unicamente à propriedade da terra nua, área está contígua à "área a", localizada 
ao lado oeste da RS-422 partindo da coordenada 29°21'01,41"S 52°23'08,65"O, 
seguindo pelo RS-422 no sentido sul/norte (Venâncio Aires/Boqueirão do Leão), 
aproximadamente 504 metros, até a coordenada 29°20'47,78"S 52°23'17,73"O, 
totalizando aproximadamente 4,81 hectares. 

 
Art. 2º - A área descrita no artigo precedente como "área a", 

destina-se permitir à Municipalidade promover a instalação de Parque Municipal 
de Eventos e instalações de equipamentos e aparelhos públicos destinados ao uso 
comum da população do Município, constituindo-se obra de relevante interesse 
público, atribuindo-se à mesma o nome de "PARQUE MUNICIPAL ABRAÃO 
KNIPHOFF". Já a área descrita como "área b", destina-se a instalação de núcleo 
urbano, a qual será objeto de legislação própria a ser encaminhada ao Poder 
Público Municipal. 



Art. 3º - Que o valor estabelecido para a desapropriação 
amigável é de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), que 
serão quitados pelo Município na seguinte forma. 

- R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pela quitação das 
dívidas do Espólio representadas, por débitos ainda não ajuizados, na proporção 
de R$ 41.026,49, extinção e baixa do Processo n° 077/1.09.000102-0 no valor de 
R$ 27.862,67, extinção e baixa do processo 077/1.14.0000019-7 no valor de R$ 
71.112,72. 

- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à vista, em 
depósito judicial, em ação própria, de imissão e posse/desapropriação, a ser 
imediatamente proposta junto à Comarca de Venâncio Aires. 

- R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) 
representados por 11 (onze) parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
também depósitos judiciais, as quais deverão sofrer correção pelo IGPM. 

 
Art. 4º - Fica também autorizado o Executivo Municipal a 

pagar as despesas decorrentes de escrituras, registros e demais emolumentos 
decorrentes da aquisição de que trata esta Lei. 

 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 6° - A presente Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 07 de Julho de 2017. 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento. 
 


