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PROJETO DE LEI Nº 151, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
receber, na forma de dação em pagamento, 
26 (vinte e seis) áreas de terrenos urbanas 
de P.A.P. Consultoria de Investimentos Ltda. 

 
                                 O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica Poder Executivo autorizado a receber, na forma de dação em 
pagamento, 26 (vinte e seis) áreas de terrenos urbanas, de propriedade de P.A.P. 
Consultoria de Investimentos Ltda, com as seguintes descrições: 

 
MATRÍCULA nº 78.516 
I - Um terreno urbano com área de 889,03m² (oitocentos e oitenta e nove 

vírgula zero três metros quadrados), sem edificações, localizado nesta Cidade, 
Bairro São -Bento, na Rua A, lado par, distante 58,59 metros da esquina com a Rua 
Sarandi, no quarteirão formado pelas Ruas Décio Martins de Azevedo, Celso Krohn, 
A e Sarandi, sendo que a Rua Coronel Bicaco penetra no quarteirão, considerado 
como Setor 50, Quadra 47, Lote 676, correspondendo a ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (III) da QUADRA 08 do LOTEAMENTO RESIDENCIAL BAVIERA, 
confrontando-se: pela frente com a Rua A(I), partindo do vértice formado pelos lados 
SUDOESTE e NOROESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo 
interno dc 114°24'19"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE na extensão de 
33,62 metros com a rua A(I), formando ângulo interno de 61°19'34"; segue na 
direção Sul, ao LESTE na extensão de 15,28 metros com Área Institucional(II), 
formando ângulo interno dc 184°18'20"; segue na mesma direção, na extensão de 
15,14 metros com a Arca Institucional (II), formando ângulo interno de 114°22'06"; 
segue na direção Sudoeste, ao SUDESTE na extensão de 32,38 metros parte com a 
Rua F do Loteamento São Bento e imóvel matriculado sob n° 41.013, formando 
ângulo interno de 65°35'42"; segue na direção Norte, ao OESTE na extensão 29,87 
metros com a vala, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 79.530 
II - Um terreno urbano, com a área de 738,52m² (setecentos e trinta e oito 

vírgula cinqüenta e dois metros. quadrados), sem edificações, localizado nesta 
Cidade, Bairro Campestre, área encravada, sem distância de esquina, sem 
quarteirão definido, considerado como Setor 11, Quadra 154, Lote 130, que 
corresponde à ÁREA DE PRESERVAÇÃO FLORESTAL (III) da QUADRA 11 do 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE, com a confrontação partindo do 
vértice formado pelos lados NORTE e LESTE no sentido horário da poligonal, 
formando ângulo interno de 40°24'59"; segue na direção Sudoeste ao SUDESTE, na 
extensão de 41,68 metros com o imóvel matriculado sob n° 64.613, formando ângulo 
interno de 89°55'44"; segue na direção Noroeste ao SUDOESTE, na extensão de 
35,45 metros com a Área de Recreação Pública, formando ângulo interno de 
49°39'17"; segue na direção Leste ao NORTE, na extensão de 54,67 metros com o 
imóvel matriculado sob n.° 79.458, até encontrar o vértice inicial. 
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MATRÍCULA nº 81.679 
III - Um terreno urbano com a área de 394,11m² (trezentos e noventa e 

quatro vírgula onze metros quadrados), sem edificações, localizado nesta Cidade, 
Bairro Floresta, encravado, sem quarteirão definido, considerado como Setor 50, 
Quadra 405, Lote 220, confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados 
NOROESTE e NORDESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo 
interno de 90°09'10"; segue na direção Sudeste, ao NORDESTE na extensão de 
33,06 metros com o imóvel matriculado sob n° 68.361, formando ângulo interno de 
35°44'40"; segue na direção Oeste, ao SUL na extensão de 40,81 metros com a 
Faixa de Domínio do Alimentador de Energia, formando ângulo interno 54°06'10"; 
segue na direção Nordeste ao NOROESTE, na extensão de 23,84 metros com a 
Área de Recreação Pública (II), até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 50.581 
IV - Um terreno urbano com a superfície de 1.450,30m² (um mil, 

quatrocentos e cinqüenta metros e trinta decímetros quadrados), sem edificações, 
localizado nesta Cidade, Bairro Jardim do Cedro, correspondendo à ÁREA "NON 
EDIFICANDI" n° 02 do LOTEAMENTO JARDIM DO CEDRO, confrontando-se: ao 
NOROESTE, onde mede 9,15 metros, confronta-se com a Rua João Fernando 
Schneider; a seguir forma ângulo interno dc 90°00' rumo SO-NE, ao SUDESTE, 
onde mede 16,78 metros, confronta-se com a Rua C; a seguir forma ângulo interno 
dc 152°23', rumo sul-norte, ao LESTE, onde mede 82,69 metros, confronta-se com a 
Rua C - 1, lotes n°s 04, 03 e 02 da quadra n° 01; a seguir forma ângulo interno de 
11.7°37', rumo NE-SO, ao NORDESTE, onde mede 16,93 metros, confronta-se com 
área de propriedade de Elisa Ivone Auler; a seguir forma ângulo interno de 62°23', 
rumo norte-sul, ao OESTE, onde mede 100,86 metros, confronta-se com a Faixa dc 
Domínio da RS 130, chegando ao canto de inicio, ou seja, na Rua João Fernando 
Schneider, onde' forma um vértice de 117°37'. 

 
MATRÍCULA nº 62.619 
V - Uma área de terrenos urbana com a superfície de 4.157,49m² (quatro 

mil, cento e cinqüenta e sete vírgula quarenta e nove metros quadrados), sem 
edificações, localizada nesta Cidade, Bairro Conventos, na Rua Benno Schmitt, lado 
ímpar, distante 57,96 metros da esquina com a Rua B, no quarteirão formado pelas 
ruas Benno Schmitt, Elecir José Cassuli, J e F (sendo que as Ruas Jacob 
Raymundo Friedbolt Bald e B penetram neste quarteirão), considerado como Setor 
9, Quadra 112, Lote 384, correspondendo à ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE da QUADRA 06 do LOTEAMENTO CONVENTOS V, confrontando-
se: pela frente com a Rua Benno Schmitt, partindo do vértice formado pelos lados 
SUDESTE e SUDOESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno 
de 90°12'48" segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE na extensão dc 16,28 
metros com o lote 04, formando ângulo interno dc 228°40'31"; segue na direção 
Oeste ao Sul na extensão dc 17,98 metros com o lote 04, formando ângulo interno 
de 148°40'43"; segue na direção Noroeste, ao Sudoeste, na extensão de 12,57 
metros com o lote 05, formando ângulo interno de  171°58'08": segue na mesma 
direção, na extensão de 12,15 metros com o lote 06, formando ângulo interno de 
80°40'38"; segue da direção Nordeste, ao Noroeste, na extensão de 100,01 metros 
parte com os imóveis matriculados sob nºs 42.235, 42.234 e 42.233, Rua Jacob 
Raymundo Friedholt Bald e imóveis matriculados sob n°s 42.196, 42.195, 42.194 e 
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42.193; segue na direção Sudeste ao Nordeste, num segmento curvo de extensão 
de 74,89 metros e raio de 51,68 metros com a área de recreação pública e 
institucional; segue na direção Sudoeste ao Sudeste, num segmento reto de 
extensão de 36,53 metros com a Rua Benno Schmitt, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 64.927 
VI - Uma área de terrenos urbana com 1.516,26m² (um mil, quinhentos e 

dezesseis vírgula vinte e seis metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Moinhos, no prolongamento da Rua D, lado par, distante 150,10 
metros da esquina com a Rua Nilza Gravina Martins, sem quarteirão definido, 
considerada como Setor 14, Quadra 22, Lote 244, correspondendo à ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE I da QUADRA 09 do LOTEAMENTO MOINHOS 
GARTEN, confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados Sudoeste e 
Noroeste, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 83°29'48"; 
segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, na extensão de 30,00 metros com a 
área de preservação permanente I do Loteamento Augusto Lottermann, formando 
ângulo interno de 107°1048": segue na direção Leste, ao NORTE, na extensão de 
23,27 metros com a sanga, formando ângulo interno de 149°"18'23"; segue na 
direção Sul, ao LESTE, na extensão de 5,94 Metros com a sanga, formando ângulo 
interno de 103°0'49"; segue na direção Sudoeste, ao SUDESTE, na extensão de 
33,02 metros com o prolongamento da Rua D, formando ângulo interno de 
96°30'12"; segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE, na extensão de 28,24 
metros com o lote 11 da quadra 09, até encontrar vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 66.822 
VII - Uma área de terrenos urbana com 1.908,19m² (um mil, novecentos e 

oito vírgula dezenove metros quadrados), localizado nesta Cidade, Bairro 
Conventos, encravada distante 51,51 metros pelo lado Noroeste da Rua N, sem 
quarteirão definido, considerada como Setor 09, Quadra 387, Lote 27, confrontando-
se: partindo do vértice formado pelos lados Nordeste e Sudeste, no sentido horário 
da poligonal, formando ângulo interno de 89°37'; segue na direção Sudoeste, ao 
SUDESTE, na extensão de 27,14 metros com área remanescente II, formando 
ângulo interno de 90°23'; segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE, na extensão 
de 70,00 metros o imóvel matriculado sob n° 42.914, formando ângulo interno de 
89°37'; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, na extensão de 27,00 metros 
com o imóvel matriculado sob n° 50.057, formando ângulo interno de 90°23'; segue 
na direção Sudeste, ao NORDESTE, na extensão de 70,00 metros com a área de 
recreação pública e institucional III, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 73.213 
VIII - Uma área de terrenos urbana com 1.892,10m² (um mil, oitocentos e 

noventa e dois vírgula dez metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Conventos, na Rua L, lado par, distante 41,40 metros da esquina com 
a Rua I, no quarteirão formado pelos imóveis matriculados sob n°s 20.951, 72.660, 
Ruas L, I e N, considerada como Setor 9, Quadra 414, Lote 100, correspondendo a 
ÁREA PRESERVAÇÃO FLORESTAL (I) na QUADRA 16 do LOTEAMENTO PORTAL 
DOS CONVENTOS, confrontando-se: pela frente com a Rua L, partindo do vértice 
formado pelos lados NORDESTE e SUDESTE, no sentido horário da poligonal, 
formando ângulo interno de 90°00': segue na direção Sudoeste, ao SUDESTE„ na 
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extensão de 60,00 metros, parte com os lotes 13 e 12, formando ângulo interno de 
90°00'; segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE na extensão de 34,68 metros, 
com a Rua N, formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção Nordeste, ao 
NOROESTE, na extensão de 30,00 metros, com o lote 09, formando ângulo interno 
de 90°00'; segue na direção Sudeste, ao NORDESTE na extensão de 6,29 metros, 
com o lote 11, formando ângulo interno de 270°00'; segue na direção Nordeste, ao 
NOROESTE, na extensão de 30,00 metros, com o lote 11, formando ângulo interno 
de 90°00'; segue na direção Sudeste, ao NORDESTE,, na extensão de 28,39 
metros, com a Rua L, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 73.244 
IX - Um terreno urbano com a área de 702,45m² (setecentos e dois 

vírgula quarenta e cinco metros quadrados), sem edificações, localizado nesta 
Cidade, Bairro Conventos, na Rua N, lado par, distante 55,86 metros da esquina 
com a Rua I, no quarteirão formado pelo imóvel matriculado sob n° 72.660, Ruas N, I 
e O, considerado como Setor 9, Quadra 415, Lote 92, correspondendo a ÁREA DE 
PRESERVAÇÂO FLORESTAL(II) na QUADRA 18 do LOTEAMENTO PORTAL DOS 
CONVENTOS, com a confrontação partindo do vértice formado pelos lados 
NOROESTE e NORDESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo 
interno de 90°00'; segue na direção Sudeste, ao NORDESTE, na extensão de 20,07 
metros, com a Rua N, formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção 
Sudoeste, ao SUDESTE, na extensão de 35,00 metros, com a Área de Recreação 
Pública e Institucional (I), formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção 
Noroeste, ao SUDOESTE, na extensão de 20,07 metros, parte com os lotes 14 e 13, 
formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, na 
extensão de 35,00 metros, parte com os lotes 11 e 12, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 73.286 
X - Uma área de terrenos urbana com 2.520,52m² (dois mil, quinhentos e 

vinte vírgula cinqüenta e dois metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Conventos, encravada, sem distância de esquina mais próxima, sem 
quarteirão formado, considerado como Setor 9, Quadra 334, Lote 512, 
correspondendo a ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE da QUADRA 23 do 
LOTEAMENTO PORTAL DOS CONVENTOS, com a confrontação partindo do 
vértice formado pelos lados NOROESTE e NORDESTE, no sentido horário da 
poligonal, formando ângulo interno de 93°02'56"; segue na direção Sudeste, ao 
NORDESTE, na extensão de 83,35 metros, com a Área de Recreação Pública e 
Institucional (II), formando ângulo interno de 87°25'28"; segue na direção Sudoeste, 
ao SUDESTE, na extensão de 30,00 metros, com o imóvel matriculado sob n.° 
61.380, formando ângulo interno de 92°52'56''; segue na direção Noroeste, ao 
SUDOESTE, na extensão de 83,62 metros, com terras do município de Lajeado, 
formando ângulo interno de 86°38'40"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE 
na extensão de 30,46 metros, com o imóvel matriculado sob n° 72.660, até encontrar 
o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 75.538 
XI - Uma área de terrenos urbana com 4.721,72m² (quatro mil, setecentos 

e vinte e um vírgula setenta e dois metros quadrados), sem edificações, localizada 
nesta Cidade, Bairro São Bento, sem quarteirão definido, considerado como Setor 
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50, Quadra 354, Lote 10, correspondendo à ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE da QUADRA 07 do LOTEAMENTO RESIDENCIAL HAGEMANN, 
confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados Nordeste e Sudeste, no 
sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 84°32'47"; segue na 
direção Sudoeste, ao SUDESTE, na extensão de 87,27 metros com o imóvel 
matriculado sob n° 26.994, formando ângulo interno de 99°20'11": segue na direção 
Noroeste, ao SUDOESTE, na extensão de 7,84 metros com a sanga, formando 
ângulo interno de 246°40'22"; segue na direção Sudoeste, ao SUDESTE„ na 
extensão de 7,19 metros com a sanga formando ângulo interno de 168°58'42"; 
segue na mesma direção na extensão de 8,28 metros com a sanga, formando 
ângulo interno de 124°03'41"; segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE, na 
extensão de 26,80 metros com a sanga, formando ângulo interno de 174°34'26": 
segue na mesma direção na extensão de 31,73 metros com a sanga, formando 
ângulo interno dc 176°14'28"; segue na mesma direção na extensão de 18,15 
metros com a sanga, formando ângulo interno de 90°27'43"; segue na direção 
Nordeste, ao NOROESTE, na extensão de 30,00 metros com o imóvel matriculado 
sob n° 11.524, formando ângulo interno de 89°32'16"; segue na direção Sudeste, ao 
NORDESTE, na extensão de 17,41 metros com a Área de Recreação Pública, 
formando ângulo interno de 183°45'12"; segue na mesma direção na extensão de 
25,77 metros com a Área de Recreação Pública, formando ângulo interno de 
183°38'27": segue na mesma direção na extensão de 10,80 metros com a Área dc 
Recreação Pública, formando ângulo interno de 248°44'45"; segue na direção 
Nordeste, ao NOROESTE, na extensão de 15,66 metros com a Área de Recreação 
Pública, formando ângulo interno de 113°19'38": segue na direção Sudeste, ao 
NORDESTE, na extensão de 3,48 metros com a Área de Recreação Pública, 
formando ângulo interno de 260°54'03"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, 
na extensão de 58,82 metros com a Área de Recreação Pública, formando ângulo 
interno de 95°12'59"; segue na direção Sudeste, ao NORDESTE, na extensão de 
29,02 metros com a Área de Recreação Pública, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 75.552 
XII - Uma área de terrenos urbana com 2.815,37m² (dois mil, oitocentos e 

quinze vírgula trinta e sete metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Floresta, no prolongamento da Rua Érico Weber, sem quarteirão 
definido, considerada como Setor 50, Quadra 311, Lote 193, correspondendo à 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (II) da QUADRA 08 do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL HAGEMANN, confrontando-se: partindo do vértice formado pelos 
lados Sudoeste e Noroeste, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno 
de 90°27'44"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE na extensão de 30,00 
metros com o imóvel matriculado sob n° 11.524, formando ângulo interno 89°32'17", 
segue na direção Sudeste ao NORDESTE, na extensão de 18,20 metros com a 
sanga, formando ângulo interno de 183°45'32"; segue na mesma direção na 
extensão de 31,89 metros com a sanga, formando ângulo interno dc 185°25'34"; 
segue na mesma direção na extensão de 27,95 metros com a sanga, formando 
ângulo interno de 235°56'19"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, na 
extensão de 9,54 metros com a sanga, formando ângulo interno de 191°01'18"; 
segue na mesma direção na extensão de 7,19 metros com a sanga, formando 
ângulo interno de 113°17'12"; segue na direção Sudeste, ao NOROESTE, na 
extensão de 6,19 metros com a sanga, formando ângulo interno de 80°42'15"; segue 
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na direção Sudoeste, ao SUDESTE, na extensão de 44,85 metros com o imóvel 
matriculado sob .n° 26.994, formando ângulo interno de 99°02'56"; segue na direção 
Noroeste, SUDOESTE, na extensão de 39,32 metros com o lote 01 da quadra 08, 
formanclo ângulo interno de 174°34'25"; segue na mesma direção na extensão de 
31,63 metros parte Com Rua Érico Weber e lote 01 da quadra 09, formando ângulo 
interno de 176°14'28"; segue na mesma direção na extensão de 18,95 metros com o 
lote 01 da quadra 09, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 75.953 
XIII - Uma área de terrenos urbana com 3.889,95m² (três mil, oitocentos e 

oitenta e nove vírgula noventa e cinco metros quadrados), sem edificações, 
localizada nesta Cidade, Bairro Montanha, encravada, distante 25,45 metros da 
esquina com a Rua Oswaldo Mathias Ely, no quarteirão formado pelas Ruas 
Oswaldo Mathias Ely, das Jaboticabeiras, Avenida dos Ipês e Benjamin Constant, 
considerado como Setor 12, Quadra 53, Lote 427, correspondendo a ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO FLORESTAL (I) do LOTEAMENTO CAMINHOS DA MONTANHA, 
confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados Nordeste e Sudeste, no 
sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 90°00': segue na direção 
Sudoeste, confronta-se ao SUDESTE, na extensão de 74,43 metros parte com os 
lotes 11, 10, 09, 08 e 07 da quadra 01, formando ângulo interno de 95°12'23"; segue 
na direção Noroeste ao SUDOESTE, na extensão de 50,90 metros com o imóvel 
transcrito sob n° 59.131, formando ângulo interno de 84°47'37"; segue na direção 
Nordeste, confronta-se ao NOROESTE, na extensão, de 79,05 metros parte com os 
lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da quadra 01, formando ângulo interno de 90°00'; segue 
na direção Sudeste, confronta-se ao NORDESTE, na extensão de 50,69 metros com 
a Área Institucional, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 78.514 
XIV - Uma área de terrenos urbana com 2.410,61m2 (dois mil, 

quatrocentos e dez vírgula sessenta e um metros quadrados), sem edificações, 
localizado nesta Cidade, Bairro São Bento, na Rua A, lado ímpar, distante 124,60 
metros da esquina com a Rua Três de Maio, sem quarteirão definido, considerado 
corno Setor 50, Quadra 365, Lote 198, correspondendo a ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (I) da QUADRA 06 do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL BAVIERA, confrontando-se: pela frente na Rua A(I), partindo do 
vértice formado pelos lados NORDESTE e SUDESTE, no sentido horário da 
poligonal, formando ângulo interno de 111°25'04"; segue na direção Sudoeste ao 
SUDESTE, na extensão de 33,96 metros com a Rua A(I), formando ângulo interno 
de 61°19'33"; segue na direção Norte ao OESTE, na extensão de 16,74 metros com 
a vala, formando ângulo interno de 187°15'22"; segue na mesma direção na 
extensão de 22,84 metros com a vala, formando ângulo interno de 172°24'24"; 
segue na mesma direção na extensão de 41,98 metros com a vala, formando ângulo 
interno de 119°21'21"; segue na direção Nordeste ao NOROESTE, na extensão de 
33,85 metros com os imóveis matrículados sob n°s 60.842 a 60.845, formando 
ângulo interno de 60°38'39"; segue na direção Sul ao LESTE, na extensão de 56,61 
metros com a Área de Recreação Pública(I), formando ângulo interno de 187°35'36"; 
segue na mesma direção na extensão de 25,09 metros com a Área de Recreação 
Pública(1), até encontrar o vértice inicial. 
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MATRÍCULA nº 78.515 
XV - Uma área de terrenos urbana com 2.401,64m2 (dois mil, 

quatrocentos eum vírgula sessenta e quatro metros quadrados), sem edificações, 
localizado nesta Cidade, Bairro São Bento, na Rua A, lado ímpar, distante 89,37 
metros da esquina com a Rua F, sem quarteirão definido, considerado como Setor 
50, Quadra 365, Lote 231, correspondendo a ÁREA PRESERVAÇÂO 
PERMANENTE (II) da QUADRA 06 do LOTEAMENTO RESIDENCIAL BAVIERA, 
confrontando-se: pela frente na Rua A(II), partindo do vértice formado pelos lados 
NORDESTE e SUDESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno 
de 118°38'32"; segue na direção Sudoeste ao SUDESTE, na extensão de 33,62 
metros com a Rua A(II), formando ângulo interno de 61°19'33"; segue na direção 
Norte ao OESTE, na extensão de 31,49 metros com Área institucional(I), formando 
ângulo interno dc 187°15'22"; segue na mesma direção na extensão de 22,93 
metros com a Área Institucional(I), formando ângulo interno de 172°24'24"; segue na 
mesma direção na extensão-de 26,85 metros com a Área Institucional (I), formando 
ângulo interno de 119°21'22"; segue na direção Nordeste ao NOROESTE, na 
extensão de 33,85 metros com os imóveis matriculados sob n°s 60.846 a 60.848, 
formando ângulo interno de 60°38'39"; segue na direção Sul ao LESTE, na extensão 
de 41,49 metros com a vala, formando ângulo interno de 187°35'36"; segue na 
mesma direção na extensão de 22,84 metros com a vala, formando ângulo interno 
de 172°46'32"; segue na mesma direção, na extensão de 17,22 metros com a vala, 
até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 78.517 
XVI - Um terreno urbano com a área de 880,88m2 (oitocentos e oitenta 

vírgula oitenta e oito metros quadrados), sem edificações, localizado nesta Cidade, 
Bairro São Bento, na Rua A, lado par, distante 156,97 metros da esquina com a Rua 
Gelso Krohn, no quarteirão formado pelas Ruas Décio Martins de Azevedo, Gclso 
Krohn, A e Sarandi, sendo que a Rua Coronel Bicaco penetra no quarteirão, 
considerado como Setor 50, Quadra 47, Lote 642, correspondendo a ÁREA 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (IV) da QUADRA 08 do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL BAVIERA, confrontando-se: pela frente com a Rua A(II), partindo do 
vértice formado pelos lados SUDOESTE e NOROESTE, no sentido horário da 
poligonal, formando ângulo interno de 114°22'06"; segue na direção Nordeste ao 
NOROESTE na extensão de 32,39 Metros com a Rua A(II), formando ângulo interno 
de 65°37'54"; segue na direção Sul, ao LESTE na extensão de 29,86 metros com a 
vala, formando ângulo interno de 114°22'06"; segue na direção Sudoeste, ao 
SUDESTE na extensão de 32,39 Metros, com o imóvel matrículado sob n° 41.013, 
formando ângulo interno de 65°37'54"; segue na direção Norte, ao OESTE na 
extensão 29,86 metros com o lote 11 da quadra 08, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 79.517 
XVII - Um terreno urbano, com a área de 849,68m2 (oitocentos e 

quarenta e nove vírgula sessenta e oito metros quadrados), sem edificações, 
localizado nesta Cidade, Bairro Campestre, na Rua C, lado par, esquina com a Rua 
F, no quarteirão formado pelo imóvel matriculado sob n.° 22.827, Ruas F, C e E, 
considerado como Setor 11, Quadra 153, Lote 61, que corresponde à ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO FLORESTAL (I) da QUADRA 08 do LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
CAMPESTRE, confrontando-se: pela frente com a Rua C, partindo do vértice 
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formado pelos lados NORDESTE e SUDESTE, no sentido horário da poligonal, 
formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção Sudoeste ao SUDESTE, na 
extensão de 39,88 metros com a Rua C, formando ângulo interno de 90°00'; segue 
na direção Noroeste ao SUDOESTE, na extensão de 21,24 metros com o lote 04 da 
quadra 08, formando ângulo interno dc 90°03'44"; segue na direção Nordeste ao 
NOROESTE na extensão de 39,88 metros com o imóvel matriculado sob n°. 22.827, 
formando ângulo interno de 89°56'16"; segue na direção Sudeste ao NORDESTE, 
na extensão de 21,28 metros com a Rua F(I), até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 79.518 
XIII - Uma área de terrenos urbana com 1.784,64m² (um mil, setecentos e 

oitenta e quatro vírgula sessenta e quatro metros quadrados), sem edificações, 
localizado nesta Cidade, Bairro Campestre, na Rua C, lado ímpar, esquina com a 
Rua F, no quarteirão formado pelo imóvel matriculado sob n.° 64.613, Ruas E, C e F, 
considerado como Setor 11, Quadra 155, Lote 144, correspondendo à ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO FLORESTAL (II) da QUADRA 09 do LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
CAMPESTRE, confrontando-se: pela frente com a Rua C, partindo do vértice 
formado pelos lados SUDOESTE, c NOROESTE, no sentido horário da poligonal, 
formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção Nordeste ao NOROESTE, na 
extensão de 112,18 metros com a Rua C, formando ângulo interno de 90°00'; segue 
na direção Sudeste ao NORDESTE, na extensão de 15,81 metros com a Rua F (II), 
formando ângulo interno de 90°06'22"; segue na direção Sudoeste ao SUDESTE, na 
extensão de 112,18 metros com o imóvel matriculado sob n° 64.613, formando 
ângulo interno de 89°53'38"; segue na direção Noroeste ao SUDOESTE; na 
extensão de 16,01 metros com a Rua E (II), até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 80.514 
XIX - Uma área de terrenos urbana com 1.569,32m² (um mil, quinhentos e 

sessenta e nove vírgula trinta e dois metros quadrados), sem edificações, localizada 
nesta Cidade, Bairro Campestre, encravada, distante 28,35 Metros, pela divisa 
SUDESTE, da rua Joaquim Ignácio da Silveira Filho (I), no quarteirão formado pelo 
imóvel matriculado sob n° 60.345, Ruas Joaquim Ignácio da Silveira Filho, C e 
Gustavo Teixeira da Silva,  considerada como Setor 11, Quadra 104, Lote 260, 
correspondendo à ÁREA DE PRESERVAÇÃO FLORESTAL (I) da QUADRA 12 do 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE II, confrotando-se: partindo do vértice 
formado pelos lados SUDESTE e SUDOESTE, no sentido horário da poligonal, 
formando ângulo interno de 90°00'; segue a direção Noroeste, ao SUDOESTE, na 
extensão de 43,04 metros com a  área dc Recreação Pública (II), formando ângulo 
interno de 89°52'14": segue na direção Nordeste, ao NOROESTE na extensão de 
36,50 metros com o imóvel matriculado sob n° 60.345, formando ângulo interno de 
90°07'46'', segue na direção Sudeste, ao NORDESTE na extensão de 42,95 metros 
parte com os lotes 14, 13 e 12 da quadra 12, formando ângulo interno de 90°00'; 
segue na direção Sudoeste, ao SUDESTE,  na extensão de 36,50 metros parte com 
os lotes 09, 08 e 07 da quadra 12, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 80.544 
XX - Uma área de terrenos urbana com 5.040,20m² (cinco mil e quarenta 

vírgula vinte metros quadrados), sem edificações, localizada nesta Cidade, Bairro 
Campestre, na Rua H, lado ímpar, no entroncamento das Ruas H e C, sem 
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quarteirão definido, considerada como Setor 11, Quadra 93, Lote 360, 
correspondendo a ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (I) da QUADRA 16 do 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE II, confrontando-se: pela frente com a 
Rua H, partindo do vértice formado pelos lados SUDESTE e SUDOESTE, no sentido 
horário da poligonal, formando ângulo interno de 63°23'33"; segue na direção Norte 
ao OESTE, na extensão de 32,55 metros com o lote 04 da quadra 15, formando 
ângulo interno de 179°35'31'', segue na mesma direção na extensão de 9,46 metros 
com a Rua H, formando ângulo interno de 159°51'52"; segue na mesma direção, na 
extensão de 32,59 metros parte com a Rua H e lote 01 da quadra 16, formando 
ângulo interno de 185°44'28"; segue na mesma direção na extensão de 23,48 
metros com o lote 01 da quadra 16, formando ângulo interno de 221°24'36"; segue 
na direção Noroeste ao SUDOESTE na extensão de 37,41 metros parte com os 
lotes 02, 03 e 04 da quadra 16, formando ângulo interno de 89°52'14"; segue na 
direção Nordeste ao NOROESTE, na extensão de 69,55 metros com o imóvel 
matrículado sob n°. 60.345, formando ângulo interno de 51°38'36", segue na direção 
Sul ao LESTE, na extensão de 48,65 metros com o arroio, formando ângulo interno 
de 177°04'34"., segue na mesma direção na extensão de 50,34 metros com o arroio, 
formando ângulo interno de 174°15'32"; segue na mesma direção na extensão de 
28,76 metros com o arroio, formando ângulo interno de 200°08'08"; segue na 
direção Sudeste ao NORDESTE, na extensão de 21,39 metros com o arroio, 
formando ângulo interno de 117°00'56"; segue na direção Sudoeste ao SUDESTE, 
na extensão de 33,42 metros com o imóvel matriculado sob n°. 62.044, até encontrar 
o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 80.556 
XXI - Uma área de terrenos urbana com 4.356,45m² (quatro mil, trezentos 

e cinqüenta e seis vírgula quarenta e cinco metros quadrados); sem edificações, 
localizada nesta Cidade, Bairro Campestre, encravada, sem distância de esquina e 
sem quarteirão definido, considerada como Setor 11, Quadra 93, Lote 570, 
correspondendo à ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (II) da QUADRA 16 
do LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE II, confrontando-se: partindo do 
vértice formado pelos lados SUDESTE e SUDOESTE, no sentido horário da 
poligonal, formando ângulo interno de 62°59'04", segue na direção Noroeste ao 
SUDOESTE; na extensão de 20,01 metros com o arroio, formando ângulo interno de 
159°51'52"; segue na direção Norte ao OESTE, na extensão de 30,57 metros com o 
arroio, formando ângulo interno de 186°04'21"; segue na mesma direção na 
extensão de 50,08 metros com o arroio, formando ângulo interno de 182°35'32"; 
segue na mesma direção na extensão de 48,65 metros com o arroio, formando 
ângulo interno de 128°21'24"; segue na direção Nordeste ao NOROESTE, na 
extensão de 35,96 metros com o imóvel matriculado sob n° 60.346, formando ângulo 
interno de 53°33'35"; segue na direção Sul ao LESTE, na extensão de 23,91 metros 
com a Área de Preservação Florestal (II); formando ângulo interno de 178°05'; segue 
na mesma direção na extensão de 49,36 metros com a Área de Preservação 
Florestal (II), formando ângulo interno de 177°23'08"; segue na mesma direção na 
extensão de 50,13 metros com a Área de Recreação Pública (III), formando ângulo 
interno de I73°56'59"; segue na mesma direção na extensão de 27,58 metros com a 
Área de Recreação Pública (III), formando ângulo interno de 137°09'05"; segue na 
direção Sudoeste ao SUDESTE, na extensão de 32,51 metros com o imóvel 
matriculado sob n° 62.039, até encontrar o vértice inicial. 
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MATRÍCULA nº 80.557 
XXII - Uma área de terrenos urbana com 1.680,14m2 (um mil, seiscentos 

e oitenta vírgula quatorze metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Campestre, encravada, sem distância de esquina, e sem quarteirão 
definido, considerada como Setor 11, Quadra 93, Lote 628, correspondendo à ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO FLORESTAL (II) da QUADRA 16 do  LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL CAMPESTRE II confrontando-se: partidno do vértice formado pelos 
lados LESTE e SUL, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 
23°40'25"; segue na direção Norte ao OESTE, na extensão de 49,36 metros com a 
Área de Preservação Permanente (II), formando ângulo interno de 181°55'; segue na 
mesma direção na extensão de 23,91 metros com a Área de Preservação 
Permanente (II), formando ângulo interno de I26°26'25": segue na direção Nordeste  
ao NOROESTE, na extensão de 57,86 metros com o imóvel matrículado sob n° 
60.346, formando ângulo interno de 29°05'16"; segue na direção Sul ao LESTE, na 
extensão de 32,63 metros com a Área de Recreação Pública (III), formando ângulo 
interno de 198°09'54"; segue na direção Sudeste ao NORDESTE, na extensão de 
11,17 metros com a Área de Recreação Pública (III), formando ângulo interno de 
153°11'34"; segue na direção Sul ao LESTE, na extensão de 34,43 metros com a 
Área de Recreação Pública (III), formando ângulo interno de 197°43'29"; segue na 
direção Sul ao LESTE na extensão de 18,05 metros com a Área de Recreação 
Pública (III), formando ângulo interno de 169°47'57"; segue na mesma direção, na 
extensão de 22,81 metros com a Área de Recreação Pública (III), até encontrar o 
vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 80.586 
XXIII - Uma área de terrenos urbana com 12.308,30m² (doze mil, 

trezentos e oito vírgula trinta metros quadrados), sem edificações, localizada nesta 
Cidade, Bairro Campestre, encravada, sem distância de esquina, e sem quarteirão 
definido, considerada como Setor 11, Quadra 106, Lote 170, correspondendo à 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (III) da QUADRA 20 do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL CAMPESTRE II, confrontando-se: partindo do vértice SUDOESTE E 
NOROESTE, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 71°58'15"; 
segue na Nordeste ao NOROESTE, na extensão de 105,46 metros com imóvel  
matriculado sob n° 60.346, formando ângulo interno de 108°01'47"; segue na direção 
Leste ao Norte, na extensão de 39,54 metros com o Rio Forqueta, formando ângulo 
interno de 188°14'19"; segue na mesma direção na extensão de 84,61 metros com o 
Rio Forqueta, formando ângulo interno de 63°51',11", segue na direção Sudoeste ao 
SUDESTE, na extensão de 111,39 metros com o imóvel matriculado sob n° 53.843, 
formando ângulo interno de 116°08'17": segue na direção Oeste ao SUL, na 
extensão de 42,74 metros com a Área de Recreação Pública (IV), formando ângulo 
interno de 171°45'41",-segue na mesma direção na extensão de 79,29 metros com a 
Área de Recreação  Publica (IV), até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 81.680 
XXIV - Uma área de terrenos urbana com 2.656,78m², sem edificações, 

localizada nesta Cidade, Bairro Floresta, encravada, sem quarteirão definido, 
considerada como Setor 50, Quadra 405, Lote 300, confrontando-se: partindo do 
vértice formado pelos lados SUL e OESTE, no sentido horário da poligonal; segue 
na direção Leste, ao NORTE num segmento curvo na extensão de 131,10 metros e 
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raio de 50,00 metros com a Área de Recreação Pública (II); segue na direção 
Noroeste, ao SUDOESTE, num segmento reto de extensão de 96,65 metros com o 
imóvel matriculado sob n° 76.473, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 84.649 
XXV - Uma área de terrenos urbana com 2.783,05m² (dois mil, setecentos 

e oitenta e três vírgula zero cinco metros quadrados), sem edificações, localizada 
nesta Cidade, Bairro Imigrante, encravada, sem quarteirão definido, considerada 
como Setor 15, Quadra 175, Lote 314, correspondendo a ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO FLORESTAL da QUADRA 06, do LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
CENTENÁRIO V, confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados OESTE e 
SUL, no sentido horário da poligonal; formando ângulo interno dc 91°15'10"; segue 
na direção Norte, ao OESTE, na extensão dc 104,54 metros, com o imóvel 
matriculado sob n° 19.639, formando ângulo interno de 90°12'06"; segue na direção 
Leste, ao NORTE, na extensão de 13,66 metros, com o imóvel matriculado sob n.° 
37.550, formando ângulo interno de 126°58'59"; segue na direção Sudeste, ao 
NORDESTE, na extensão de 24,90 metros, com a Área de Recreação Pública (II), 
formando ângulo interno de 141°33'55"; segue na direção Sul, ao LESTE, na 
extensão de 85,35 metros, com os lotes 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05 da Quadra 06, 
formando ângulo interno de 90°00'; segue na direção Oeste, ao SUL, na extensão de 
26,86 metros, com os lotes 02 e 01 da Quadra 06, até encontrar o vértice inicial. 

 
MATRÍCULA nº 64.934 
XXVI - Uma área de terrenos urbana com 2.709,81m² (dois mil, 

setecentos e nove vírgula oitenta e um metros quadrados), sem edificações, 
localizada nesta Cidade, Bairro Moinhos, no prolongamento da Rua D, lado ímpar, 
distante 145,84 metros da esquina com a Rua Nilza Gravina Martins, sem quarteirão 
definido, considerada como Setor 14, Quadra 24, Lote 147, correspondendo, à 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE II da QUADRA 10 do LOTEAMENTO 
MOINHOS GARTEN, confrontando-se: partindo do vértice formado pelos lados 
Noroeste e Nordeste, no sentido horário da poligonal, formando ângulo interno de 
75"56'19"; segue na direção Sul, ao LESTE, na extensão de 49,84 metros com a 
sanga, formando ângulo interno de 104°00'31"; segue na direção Sudoeste, ao 
SUDESTE, na extensão de 30,90 metros com o imóvel matriculado sob nº 1.373, 
formando ângulo interno de 79"13'40"; segue na direção Noroeste, ao SUDOESTE, 
na extensão de 49,20 metros com o lote 04 da quadra 10, formando ângulo interno 
de 100"49'30"; segue na direção Nordeste, ao NOROESTE, na extensão de 33,77 
metros com o prolongamento da Rua D, até encontrar o vértice inicial. 

 
Art. 2º Em contrapartida aos imóveis dados em pagamento, o Poder 

Executivo Municipal é autorizado a quitar débito dos próprios imóveis, lançado na 
Secretaria da Fazenda do Município, no valor atualizado de R$ 191.264,03 (cento e 
noventa e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos). 

 
Parágrafo único. A quitação do referido débito se efetivará com a 

assinatura da escritura pública em nome do Município. 
 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir Ação no Plano 

Plurianual - Lei nº 10.446/2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 - Lei nº 
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10.676/2018, e a abrir Crédito Especial na Lei Orçamentária de 2019, Lei 
10.740/2018, no valor de R$ 197.663,01 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e um centavo), classificado sob a seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Alteração no PPA e LDO: 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 03 – Departamento de Serviços Urbanos 
Função: 27 – Desporto e Lazer 
Subfunção: 813 – Lazer 
Programa: 0017 – Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 
Ação: 3009 – Dação em Pagamento 
 
Inclusão no PPA e LDO: 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 01 – SEOSP 
Função: 28 – Encargos Especiais 
Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais 
Programa: 0015 – Desenvolvimento Econômico 
Ação: 3009 – Dação em Pagamento 
Finalidade: Para dação em pagamento em bem imóvel. 
 
Inclusão na LOA: 
07.03 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
27.813.0017.3009 – Dação em Pagamento 
4.5.90.61 – Aquisição de Imóveis            R$ 197.663,01 
Recurso: 0001 - Livre  
 
Total ESPECIAL               R$ 197.663,01 

 
Art. 4° Como cobertura do Crédito Especial autorizado no art. 3°, servirá 

de recurso a seguinte dotação orçamentária: 
 
- Redução das seguintes dotações orçamentárias 
 
- Superávit Financeiro 
Recurso 0001 – Livre              R$ 197.663,01 
 
Total Fonte de Recursos              R$ 197.663,01 

 
Art. 5º As despesas com escrituração e registro da dação correrão por 

conta do devedor. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

LAJEADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 151/2019. 
             Expediente: 21672/2018. 

 

 
SENHORA PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na forma de dação em pagamento, 
vinte e seis imóveis de P.A.P. Consultoria de Investimentos Ltda em troca da 
extinção dos créditos tributários dos próprios bens. 

Os débitos tributários dos imóveis são relativos à IPTU dos exercícios de 
2016 a 2019. Segundo relatório da dívida atualizado em 19.11.2019 e fornecido pela 
Secretaria da Fazenda, totaliza o valor de R$ 191.264,03 (cento e noventa e um mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos). 

Da mesma forma, os imóveis estão avaliados em R$ 1.919.647,29 (um 
milhão, novecentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e 
nove centavos), segundo valor venal informado também pela Secretaria da Fazenda. 

Sendo assim, com base no art. 156, XI, do Código Tributário Nacional – 
Lei nº 5.172/66, possível que o próprio imóvel seja dado em troca da extinção do 
crédito tributário que origina. Nesse ponto, importante frisar que a dação em 
pagamento refere-se apenas ao valor do débito aqui informado, ainda que o valor de 
avaliação do bem seja superior, sem importar em qualquer tipo de saldo ou crédito 
ao devedor. 

Cumpre salientar ainda que a diferença entre o valor dos débitos e o 
crédito especial aberto se dá em razão de eventual aumento do valor dos débitos no 
curso da tramitação do presente projeto de Lei, de forma que não há como impedir a 
fluência de juros e correção monetária sem a ocorrência das hipóteses legalmente 
previstas. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 

LAJEADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

MARCELO CAUMO, 
PREFEITO 
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