
 

 

LEI Nº 4.897 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

DESAFETA áreas públicas destinadas à 

recreação e institucional, situadas no 

Loteamento Industrial, nesta cidade ........ 

 

ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-

TOQUE/RS. 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam, por esta Lei, desafetadas as áreas públicas destinadas à recreação e 

institucional do Loteamento Público do Distrito Industrial, compreendendo os seguintes 

terrenos urbanos: 

 

I - Imóvel com área de 4.601,73m² (quatro mil, seiscentos e um metros e setenta e 

três decímetros quadrados), situado nesta cidade de Não-Me-Toque, na Quadra 385, Lote 

738, na Avenida da Produção, esquina com a Rua AABB, no Bairro Santo Antônio, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE, na extensão de 50,00 metros com a Avenida da 

Produção, e em outro alinhamento na extensão de 70,00 metros com o lote 455 e lote 490; 

ao SUL, na extensão de 120,00 metros com o lote 1915 de propriedade de Eloi Waldomiro 

Ely e Elga Nelga Ely; ao LESTE, na extensão de 78,40 metros com a Rua da AABB; e, ao 

OESTE, na extensão de 70,00 metros com o lote 490, e não no mesmo alinhamento na 

extensão de 7,50 metros com a Área Verde nº2. 

 

II – Imóvel com área de 3.903,53m² (três mil, novecentos e três metros e 

cinquenta e três decímetros quadrados), situado nesta cidade de Não-Me-Toque, na 

Quadra 386, Lote 749, na Avenida da Produção, esquina com a Rua AABB, no Bairro Santo 

Antônio, com as seguintes confrontações: ao NORTE, na extensão de 50,00 metros com o 

lote 1370, de propriedade de Delcio Simon e sua esposa Marlin G. de Oliveira Simon, 

Almiro Simon e Claudete Simon; ao SUL, na extensão de 50,00 metros com a Avenida da 

Produção; ao LESTE, na extensão de 77,50 metros com a Rua da AABB; e, ao OESTE, na 

extensão de 70,00 metros com o lote 597, e no mesmo alinhamento na extensão de 7,50 

metros com a Área Verde nº1.  

 



 

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Orgânica do 

Município, a alienar por compra e venda as áreas resultantes da desafetação autorizada 

no art. 1º desta Lei.  

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 22 

DE DEZEMBRO DE 2017. 

                                  

ARMANDO CARLOS ROOS  
         PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

PATRÍCIA HUPPES 
Assessora Jurídica  
OAB/RS 66.991 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 


