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LEI Nº 1.626, DE 02 DE OUTUBRO DE 2012. 

 

AUTORIZA RECEBER EM DOAÇÃO, SEM ENCARGOS, ÁREA DE TERRA 
QUE ESPECIFICA.  

 
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de 
Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do 
Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1o  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber em doação e sem 
encargos de WILMAR CAMILO DENARDI, uma área de terra medindo 3.147,46 
m² (três mil cento e quarenta e sete metros e quarenta e seis centímetros 
quadrados), para fins de implantação de rua, a qual faz parte de área maior 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará, matrícula 
nº 6.342, com as seguintes características: 

I – extensão da área a ser recebida em doação: 3.147,46 m² (três mil cento e 
quarenta e sete metros e quarenta e seis centímetros quadrados), na forma do 
levantamento planimétrico e ART do anexo a esta lei; 

II – confrontações: 

a) NORTE: 12,72 m com Wilmar Camilo Denardi; 
b) SUL     :  12,00 m, com Moinho União Ltda; 
c) LESTE :  274,01 m, com Wilmar Camilo Denardi; 
d) OESTE:  360,41 m, com Wilmar Camilo Denardi. 

Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo fora avaliada em R$ 
62.949,20 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos), Processo Administrativo de Expediente nº 051/2012. 

Art. 2º  A área de terra de que trata esta lei tem por finalidade abrigar rua a ser 
implantada no local, tendo em vista tratar-se de estrada municipal sem 
regularização perante o Registro Imobiliário.  

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
EUZEBIO CALISTO VIECELI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

LEI Nº 1.742, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012. 

 

(AUTORIZA RECEBER EM DOAÇÃO, SEM ENCARGOS, ÁREA DE TERRA 
QUE ESPECIFICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


