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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 2.485/2012, de 12 de novembro de 2012.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel de sua
propriedade, com encargos, ao Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

seguinte Lei:

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Estado do Rio Grande
do Sul, imóvel de propriedade do Município, devidamente registrado na matrícula n.O 109.668 do
Registro de Imóveis desta comarca de Novo Hamburgo, com a seguinte descrição:

Um terreno situado no bairro Santo Afonso, no quarteirão formado pelas avenidas
Montevidéo e Buenos Aires, e pelas ruas Caracas e Assunción, constituído do lote A, com
área de 770,50 metros quadrados, medindo 32,50 metros de frente ao sudeste para a rua
Caracas, lado ímpar, 23,65 metros ao sudoeste para a avenida Buenos Aires, formando
esquina, 32,30 metros ao noroeste confrontando com imóvel de Município de Novo
Hamburgo, e 23,90 metros ao nordeste confrontando com imóvel do Município de Novo
Hamburgo. Cód. De locon.o 11-305-0272.

Parágrafo Único. O imóvel descrito e caracterizado no caput é desafetado de sua natureza
primitiva, passando a constituir bem público dominical.

Art. 2° Destina-se o imóvel objeto da presente Lei, para a implantação de unidade da
Delegacia de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, não podendo ter aproveitamento diverso, sob pena
de reverter ao domínio do Município.

~ 1° Fica o Estado do Rio Grande do Sul obrigado a implantar unidade de Delegacia
de Polícia no prazo de até 4 (quatro) anos a partir da promulgação da presente Lei.

~ 2° A reversão de que trata o presente artigo e seus parágrafos, quando constatado
o destino diverso dos propostos é automática e independe de interposição de qualquer medida judicial ou
,administrativa, podendo o Município retomar o domínio sem necessidade de qualquer indenização ao
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3° Havendo reversão, não será devida indenização pelas benfeitorias efetuadas
pelo donatário.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
do mês de novembro do ano de 2012.

RACHEL TO SI DE MELO
Secretária Municipal de Administração

NOVO HAMBURGO, aos 12 (doze) dias

Centro Administrativo Leopoldo Petry -Rua Guia Lopes, nO4201, Bairro Canudos, CEP93410~340
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