
LEI MUNICIPAL Nº 5.661/02

Autoriza  o  Município  de  Carazinho receber 
três  terrenos  urbanos  como  Dação  em 
Pagamento  para  amortização  de  débitos 
tributários municipais.

IRON  LOURO  BALDO  ALBUQUERQUE,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Município de Carazinho autorizado a receber como Dação 
em Pagamento, três Terrenos urbanos, sem benfeitorias, adiante descritos: o primeiro, 
Lote  003,  com uma área  de  480,00m²  (quatrocentos  e  oitenta  metros  Quadrados), 
situado nesta, Bairro Fey, lado par da rua Soledade, distante 82,00m da esquina com a 
rua Porto Alegre, no Setor 010, Quadra 043, Lote 003, confrontando: ao NORTE, com 
o Lote 02, medindo 30,00m, de frente a fundos; e  ao SUL,  com o Lote 04, medindo 
30,00m, de frente a fundos; a LESTE, com a rua Soledade, medindo 16,00m, onde faz 
frente;  e a OESTE, com o Lote 014, medindo 16,00m, de frente a fundos; o segundo, 
Lote 004, terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de 480,00m² (quatrocentos e 
oitenta  metros  quadrados)  situado  nesta,  Bairro  Fey,  lado  par  da  rua  Soledade, 
distante 66,00m da esquina com a rua Porto Alegre, no Setor 010, Quadra 043, Lote 
004, confrontando: ao NORTE, com o Lote 03, medindo 30,00m, de frente a fundos; e 
ao SUL,  com o Lote 05, medindo 30,00m, de frente a fundos;  a LESTE,  com a rua 
Soledade, medindo 16,00m, onde faz frente;  e a OESTE,  com o Lote 013, medindo 
16,00m,  de  frente  a  fundos  e  o  terceiro,  Lote  005,  com uma  área  de  480,00m² 
(quatrocentos e oitenta metros Quadrados), situado nesta, Bairro Fey, lado par da rua 
Soledade, distante 50,00m da esquina com a rua Porto Alegre, no Setor 010, Quadra 
043, Lote 005, confrontando: ao NORTE, com o Lote 04, medindo 30,00m, de frente a 
fundos; e ao SUL, com o Lote 06, medindo 30,00m, de frente a fundos; a LESTE, com 
a  rua  Soledade,  medindo  16,00m,  onde  faz  frente;  e  a  OESTE,  com o  Lote  012, 
medindo 16,00m, de frente a fundos, conforme matrículas nºs 12481, 12482 e 12483 - 
Lº  2  do  Registro  de  Imóveis  desta  Comarca,  Memorial  Descritivo  e  Mapa  de 
Localização, que são partes integrantes da presente Lei.

Art. 2º -  Os imóveis acima descritos, com valor venal estipulado em R$ 
4.470,89 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais, oitenta e nove centavos), conforme 
informação  do  Setor  de  Cadastro,  servirão  para  amortização  de  débitos  tributários 
municipais de Pedro Behnen até, o mesmo valor,  insertos  no Demonstrativo de Débito 



LEI MUNICIPAL Nº 5.661/02

do Setor  de  Arrecadação,  da Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  ambos partes  inte-
grantes da presente Lei. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 08 DE MAIO DE 2002.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

EVALDO FRANCISCO DIOGO
  Secretário Municipal da
         Administração
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