
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES 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 N° 315.04, 17 de fevereiro de 2004. 
     

Autoriza o Município a receber por 
doação do Estado do Rio Grande do 
Sul área de 3.000 m2 da Escola 
Raimundo Nedel. 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Município de 

Almirante Tamandaré do Sul, a receber por doação do Estado do Rio 
Grande do Sul, uma fração de terras com área de 3.000 m2, situada no 
distrito de Rincão do Segredo, sendo parte do lote 15, e de um todo 
maior com 199.600m2 com as seguintes confrontações: Ao norte, com 
terras de Anildo Mühl; ao Sul pela estrada da Colônia, e a Leste e Oeste, 
com terras de João Paulo Rufatto, sendo que o todo maior confronta: 
Norte por linha de medição, com o lote nº16, de sucessores de Eduardo 
Graeff e outros; Leste pela sanga do Segredo, Sul pela estrada da 
Colônia, com terras de Antonio Francisco Panazzola e por linha de 
medição, com Romano Panazzola. Oeste por um travessão com o lote nº 
8. O referido imóvel encontra-se registrado sob nº 2.884, livro nº2-RG do 
Registro de Imóveis de Carazinho. 
 

Art. 2º - A referida doação teve origem na Lei 
Estadual nº 12.060 de 22 de dezembro de 2003, cuja cópia faz parte 
integrante da presente lei. 
 

Art. 3º - As despesas com escrituras e registro de 
imóveis correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão     05  Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
Unidade 01 MDE 
Proj/Ativ.12361001622.027 – Manut.Des.e Ger. Ativ.Ens.Fundamental 
Elem.Desp. 3.3.90.39.99.0100 – Outros Serv.Terc.P.Jurídico 



 
Art. 4º - O objeto da doação fica gravado com as 

cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. 
 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

  Gabinete do Prefeito, 17 de fevereiro de 2.004. 
 
 
  
                                                João Domingos R. da Silva 
                     Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
           Tânia Terezinha Fiorese 
               Chefe de Gabinete 
 


