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LEI MUNICIPAL Nº 166/96

"DISPOE SOBRE DOAÇAO DE TERRENO PARA CRT"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO,Prefeito Municipal de São José das
Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no artigo 65, IV, da Lei Or-
ganlca Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a CRT
o seguinte imóvel: II uma parte ideal de terra com 300mm2. , constituido de parte
do lote rural nº 310 da primeira Secção Potreiro Bonito, no atual Município de
São José das Missões - RS - , dentro das seguintes confrontações: ao NORTE, pela
estrada Palmeira - Xingu com os lotes nºs 37, 22 - A e 22 da primeira Secção Ri-
beirão Bonito e por linha seca com o lote nº 315 da primeira Secção Potreiro Bo-
nito; ao SUL pela sanga do Jurko com os lotes nºs 314 A e 311 e por linha seca
com o lote nº 309 da primeira Secção Potreiro Bonito; a LESTE, por linha seca
com o lote nº 315 e pela sanga do Jurko com os lotes nºs 314 - A e 311 da pri -
meira Secção Potreiro Bonito; ao OESTE pela estrada Palmeira - Xingu com os lo-
tes nºs 37 e 22 - A dá primeira Secção Potreiro Bonito" , registrado no Cartório
de Registro de l~óveis de Palmeira das Missões, sob l~trícula nº 12.102, R.26,
cadastrada no INCRA sob nº 871,044,006.483.0.

Art. 2º ~ O imóvel descrito no art. 1º é destinado a construção do
prédio da CRT para a automatização telefônica e está localizada na Rua 7 de Setem-
bro com 15 m. de frente e 20m. de fundo, tudo ~onforme mapas em anexo, que fica
fazendo parte integrante desta.

Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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