
LEI MUNICIPAL N.º 1752, DE 20 DE JULHO DE 2018. 
 

“Autoriza o recebimento de área urbana 
que identifica, em dação de pagamento de 
débito, retificando acordo judicial firmado 
anteriormente 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 receber 
em dação como pagamento do Espólio Arcênio Battisti, relativo a débito junto ao 
Erário Municipal, área de 45,07m² (quarenta e cinco vírgula zero sete metros 
quadrados) integrante de uma área maior de 869,87m² (oitocentos e sessenta e 
nove vírgula oitenta e sete metros quadrados), situada na zona urbana do 
Município, registrada sob a matrícula n.º 44.373, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Venâncio Aires, com as seguintes confrontações: terreno urbano de 
forma triangular, localizado entre as Ruas Sinimbu, Avenida Cascata e Cinco de 
Junho. A fração de terra de 18.45m² fica localizada ao sul do imóvel, fazendo 
frente à Av. Cascata, partindo do ponto zero na Esquina da Rua Cinco de Junho 
e com 1,58m junto à Rua Sinimbu. Também recebe área de 26,62m² (vinte e 
seis vírgula sessenta e dois metros quadrados), localizada ao norte do imóvel, 
triângulo final entre as Ruas Cinco de Junho e Sinimbu, contendo frente à leste, 
para a Rua Cinco de Junho de 13,22m, à oeste com a Rua Sinimbu com 12,95m 
e confrontando-se ao sul com área remanescente do terreno maior com 4,13m. 
 
   Art. 2º - As áreas urbanas identificadas no Art. 1º foram 
avaliadas em R$ 39.708,97 (trinta e nove mil setecentos e oito reais e noventa e 
sete centavos), pelo Laudo Técnico assinado pelo Engenheiro Civil, valor pelo 
qual é recebida como dação em pagamento do débito, cuja quitação final dar-se-
á na oportunidade da transmissão do imóvel ao Município por Escritura 
Pública.  
 

 Art. 3º - O Poder Executivo fica também autorizado a realizar 
todos os procedimentos de transferência e legalização da área em referência, 
podendo efetuar e pagar despesas necessárias para tanto. 

 



 Art. 4º - A presente Lei ratifica de pleno, o Termo de Acordo 
firmado no Processo n.º 077/1.170003591-3, que tramita junto à 2ª Vara Cível 
da Comarca de Venâncio Aires, com ciência das partes, das obrigações ali 
firmadas. 

 

Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, 
em 20 de Julho de 2018. 

 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

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


