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LEI Nº 1.353, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Concessão de Uso de Bem Patrimonial – Área de 
Terras, ao Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Nova Ramada. 

 
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada autorizado a celebrar Concessão de Uso 
de Bem Patrimonial ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Ramada, inscrito no CNPJ 
sob o Nº 07.126.760/0001-99, sendo uma área de terras de 21.417,11 m2 (vinte e um mil quatrocentos e 
dezessete metros e onze centímetros quadrados), dentro da Matrícula 6.830 de propriedade do Município de 
Nova Ramada, matriculada no Registro de Imóveis de Ajuricaba/RS, Registro Patrimonial Nº 3.463, 
dividida em 02 (duas) Glebas, com as seguintes descrições: 

- Gleba 02: Uma gleba de terras rural, com área de seis mil e onze metros e quarenta e seis 
centímetros quadrados (6.011,46 m2), situada na face sul de área urbana da Sede Administrativa do 
Município de Nova Ramada, Gleba 02, sem benfeitorias, localizada na projeção da Rua Valentim Rosa, lado 
impar, distante trinta e oito metros (38,00 m) da esquina com a Rua H, com as seguintes dimensões e 
confrontações: ao Norte, na extensão de trinta e cinco metros e sessenta centímetros (35,60 m) com o 
terreno urbano 02 de propriedade do Município de Nova Ramada; ao Sul, na extensão de setenta e cinco 
metros e setenta e cinco centímetros (75,75 m), com terras de Vilmar Mulhbeier; ao Leste, na extensão de 
trinta e quatro metros e sessenta centímetros (34,60 m) e na extensão de setenta e seis metros e oitenta 
centímetros (76,80 m) com a Gleba 03 de propriedade do Município de Nova Ramada; e, ao Oeste, na 
extensão de noventa metros (90 m) com o leito da projeção da Rua Valentin Rosa;  

- Gleba 03: Uma gleba de terras rural, com área de quinze mil quatrocentos e cinco metros e sessenta 
e cinco centímetros quadrados (15.405,65 m2), localizada na face sul da área urbana da Sede Administrativa 
do Município de Nova Ramada, Gleba 03, sem benfeitorias, com as seguintes dimensões e confrontações: 
ao Norte, na extensão de cento e dezoito metros e trinta centímetros (118,30 m) com terras de João Pietzack; 
ao Sul na extensão de cento e vinte e seis metros e cinquenta centímetros (126,50 m), com terras de Vilmar 
Mulhbeier; ao Leste, na extensão de cento e trinta e sete metros (137,00 m) com terras de Arnilda Hepfner; 
e, ao Oeste, na extensão de trinta e quatro metros e sessenta centímetros (34,60 m), e setenta e seis metros e 
oitenta centímetros (76,80 m) com a Gleba 02 de propriedade do Município de Nova Ramada e, na extensão 
de trinta e oito metros (38,00 m) com os terrenos 01 e 02 de propriedade do Município de Nova Ramada. 

Parágrafo único. Fazem parte integrante da presente Lei Memorial Descritivo de Fracionamento de 
Área de Terras Urbana e Rural, com Descrição Atual da Gleba de Terras e Fracionamento de Gleba; Mapa 
da Sede do Município de Nova Ramada – Situação da Fração de Terras de Cultura na área total da Matrícula 
6.380; e Mapa da Sede do Município de Nova Ramada – Desmembramento da Matrícula 6.380 em 03 
Glebas, 02 Lotes Urbanos e 01 Rua. 

Art. 2º A área cedida em regime de Concessão de Uso servirá para a construção da sede do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Nova Ramada, sendo vedada a sua utilização para uso diverso desta 
finalidade. 

Parágrafo único. A reversão da Concessão de Uso dar-se-á automaticamente caso o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Nova Ramada não der início na obra de construção de sua sede no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da celebração do Termo de Concessão de Uso do bem. 

Art. 3º A vigência da Concessão de Uso autorizada pela presente Lei será de 50 (cinquenta) anos, a 
contar da data de assinatura de Termo, podendo ser renovado por igual período, em comum acordo pelas 
partes, respeitando a legislação vigente aplicável à espécie. 
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Art. 4º O acompanhamento, controle e fiscalização da utilização da área de terras autorizada a ser 
cedida em comodato pela presente Lei, fica a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Concessão de Uso com o 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Ramada.  

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 29 de Outubro de 2015. 
 

 
Hardi Milton Eickhoff 

Prefeito Municipal 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 


