
LEI Nº 775, DE 08 DE MAIO DE 2007. 
 

 
                                            Autoriza receber o uso gratuito de duas frações de 

terras rurais, localizadas na localidade de Rincão 
dos Paiva, com vistas à implementação do sistema 
de abastecimento de água. 

 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Município de Nova Ramada autorizado a receber o uso gratuito de duas frações de 

terras rurais, sendo uma de 100 m2 (cem metros quadrados) e outra de 400 m2 (quatrocentos metros 
quadrados), situadas na localidade de Rincão dos Paiva, registrada sob o domínio do Senhor Francisco 
Alves da Silva, matriculada junto ao Ofício do Registro de Imóveis de Ajuricaba sob a matrícula 1.261, 
cuja certidão atualizada da matrícula do imóvel, memorial descritivo e planta de localização, ficam 
fazendo parte integrante da presente Lei. 

§ 1° A cessão de uso de que trata o caput deste artigo destina-se a comprovação da posse a ser 
exercida pelo Poder Público Municipal, com vistas à perfuração de um poço artesiano e instalação de um 
reservatório de água, integrante do sistema de abastecimento que se vislumbra instalar na comunidade de 
Rincão dos Paiva; 

 § 2° A consecução da cessão de uso objeto desta Lei será efetivada mediante instrumento 
público, permanecendo gravada na respectiva matrícula do imóvel pelo período de 50 (cinqüenta) anos, 
de modo a garantir a continuidade do serviço público; 

§ 3° Serão suportadas pelo erário as despesas de manutenção dos equipamentos empregados no 
sistema de abastecimento de água, assim como àquela pertinente à formalização de tal cessão, ao que se 
inclui a escritura pública, registros, certidões e emolumentos. 

§ 4° Na eventualidade de não ser efetivada no prazo de doze meses a instalação do sistema de 
abastecimento de água e que se refere o § 1°, considerar-se-á sem efeito a cessão de uso outorgada pelo 
proprietário do imóvel, razão esta a motivar o cancelamento da escritura pública e retificação de seu 
registro. 

Art. 2° As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações específicas do 
Orçamento Anual. 

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

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 08 de Maio 
de 2007. 
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