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LEI Nº 1.530, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 Altera dispositivos da Lei nº 1.495, de 21 de 

Agosto de 2018. 
       O Prefeito Municipal. 

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

Art. 1° Fica alterado o dispositivo do §1º e §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 1.495, de 21 de 
Agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 
§ 1º A área do imóvel a ser cedido possui fração de terras de cultura, com área de 10.000 m2, 

situada no atual distrito de Barro Preto, neste município, fração de terras essa que faz parte de um todo 
maior de um milhão e cinquenta e cinco mil setecentos metros quadrados, que confrontando ao norte 
com terras devoluta e herdeiros de Ana Demetrio Machado, ao sul, leste e oeste com terras devolutas e 
tem a forma de um quadrado, com cem metros de extensão de cada lado. O imóvel este matriculado sob 
o nº 1.642 no Registro de Imóveis de Ijuí – Registro Patrimonial nº 828. 

§ 2º Sobre imóvel citado no parágrafo anterior está um prédio de alvenaria, medindo 14,00 m x 
6,90 m, com banheiro de 1,90 m x 2,70 m - Registro Patrimonial nº 807.  

 [...] 
 Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1.495, de 21 de Agosto de 2018, permanecem 
inalterados.  

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