
 
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 

Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.650.15, de 24 de abril de 2015. 

 
 

Dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano no Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, 
referente ao Loteamento Bem 
Viver, e dá outras providências. 

 
 

  Art. 1.º O parcelamento do solo do Loteamento Bem 
Viver, compõe uma área de 30.000m² pertencente a matricula nº 
38.692, localizada no perímetro urbano da cidade de Almirante 
Tamandaré do Sul, para fins urbanos, no Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, será regido por esta Lei, sem prejuízo das 
disposições aplicáveis estabelecidas pela legislação federal e 
estadual. 
 

Art. 2.º O parcelamento da área da matricula nº 38.692, 
constitui-se de 03 (três) quadras, totalizando 64 (sessenta e quatro) 
lotes de uso residencial unifamiliar, 01 (um) lote para uso de 
instalação de equipamentos urbanos, e 01 (um) lote para uso 
institucional, além das áreas destinadas para arruamento; conforme 
memorial descritivo e mapa de localização, como anexo I, que faz 
parte integrante da presente lei. 
 

Art. 3.º O sistema viário, composto por ruas internas e 
de passagens de pedestres, denominadas de: Rua Mário Linck, Rua 
Helmuth Dessoy; Rua Argeu Jaci Rosa; Rua José Valdemar Linck, 
totalizando 10.372,30m² como área de arruamento, e área 



institucional medindo 500,00m², perfazendo 36,24% do total da 
gleba, o restante será utilizado como lotes urbanos medindo 
19.127,70m², perfazendo 63,76% do total da gleba; situação, 
constante no anexo I, que faz parte integrante da presente lei. 
 

Art. 4.º Fica autorizado o Poder Público firmar convênio 
com a COONAHSOL – Cooperativa Nacional de Habitação 
solidária CNPJ 18.984.239/0001-09, relativo à implantação das obras 
de infra-estrutura, tão somente à implantação da pavimentação das 
vias públicas, que a partir desta lei passam a fazer parte do 
patrimônio público. 
 

Art. 5.º será destinada área para instalação de 
equipamentos urbanos e área institucional, para o uso de todos, 
medindo um total de 500,00m², e será cadastrados em dois lotes 
urbanos e destinados ao Município, assim como as áreas de 
arruamento. 

 
Art. 6.º Esta lei entra em vigor na data de sua 

Publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2015. 

 

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 

    Virginia Quadros da Silva 
Assessora Especial de Gabinete 

 
 


