
LEI MUNICIPAL Nº 4.885
Altera os Artigos 5º,8º e 9º, da Lei Municipal nº
4.676,  de  27  de  setembro  de  1994,  que  autorizou  a 

alie naçπo das casas construídas pelo Município, nos Bairros
Alvorada e Ouro Preto.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 5º, da Lei Municipal nº 4.676, de 27 de 
setembro de 1994, passa a ter a seguinte redaçπo:

"Art  5º  -  Somente  será  permitida  a  transferência  do 
contrato do imóvel durante o prazo de financiamento, em casos 
especiais  a  serem  apreciados  pelo  Conselho  Municipal  do  Bem 
Estar  Social  em  que  o  mutuário  poderá  devolver  o  imóvel  ao 
Município e este indicará um suplente inscrito no projeto de 
implantaçπo do Loteamento do Bairro Alvorada." 

Art. 2º - O Art. 5º, da Lei Municipal nº 4.676, de 27 de 
setembro de 1994, passa a ter a seguinte redaçπo:

"Art. 5º - Poderá o Município transferir a um suplente já 
inscrito no projeto de implantaçπo do Loteamento do Bairro Alvo-
rada, os imóveis que nπo estiverem sendo efetivamente utilizados 
para moradia própria dos mutuários, após a realizaçπo de Sindi-
cância,garantindo-se aos mutuários o direito de ampla defesa."

Parágrafo único - Cabe ao Conselho Municipal do Bem Estar 
Social  indicar  os  imóveis  que  encontram-se  desocupados  e 
realizar Sindicância."

Art. 3º - O Art. 9º, da Lei Municipal nº 4.676, de 27 de 
setembro de 1994, passa a ter a seguinte redaçπo:

"Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
çπo, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.
Art 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 DE DEZEMBRO DE 
1995. 

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE     
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo
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