
LEI MUNICIPAL Nº 3.927
Autoriza transferência de imóvel do Município à CORSAN.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art.  1º  -  Fica  o  Executivo  Municipal  autorizado  a 
transferir mediante escritura publica de daçπo em pagamento a 
Companhia  Riograndense  de  Saneamento  -  CORSAN,  um  imóvel  de 
propriedade do Município de Carazinho, com área de 225,00 m², 
localizado  na  Rua  Minuanos,  lado  impar,  esquina  com  a  rua 
Tupinambás,  lado  par,  na  Vila  Conceiçπo,  nesta  cidade, 
cadastrada sob Setor 03, Quadra 65, Lote 03, com as seguintes 
confrontações: ao Norte, com 15,00 m com a Rua Tupinambás; ao 
Sul, com 15,00 m com área remanescente (lote 02); ao Leste, com 
15,00 com área remanescente (lote 02) e a Oeste com 15,00 m com 
a Rua Minuanos, conforme planta anexa que faz parte integrante 
desta Lei, inscrita no Oficio de Registro de Imóveis no Livro nº 
8, fls. 83 vº e averbaçπo 664-A transforma em bem dominical a 
praça com área de 10.000,00 m².

Paragrafo único - O referido imóvel será doado com área in-
ferior da prevista na Lei Municipal nº 3.191, de 19.05.81, por 
tratar-se de doaçπo especifica destinada a edificaçπo de um re-
servatório de 500 m3.

Art. 2º - O imóvel descrito no Artigo 1º desta Lei será 
descontado da área de 2.640,00 m², ficando uma área remanescente 
de 2.145,00 m², onde esta localizada a Escola Municipal de 1º 
Grau Dr. Piero Sassi, situada na Rua Minuanos, lado impar, na 
Vila Conceiçπo, nesta cidade, cadastrada sob Setor 03, Quadra 
65, Lote 02, com as seguintes confrontações ao Norte com 40,30 m 
com a Rua Tupinambás e 15,00 m com área desmembrada (lote 03); 
ao Sul, com 55,30 m com Estado do Rio Grande do Sul (lote 01); 
ao Leste, com 47,73 m com Estado do Rio Grande do Sul (lote 01) 
e a Oeste com 32,73 m com a Rua Minuanos e 15,00 m com área 
desmembrada (lote 03).

Art. 3º - Esta Lei será revogada e a área revertida automa-
ticamente ao Município, se a CORSAN nπo iniciar as obras dentro 
do  prazo  de  12  (doze)  meses  após  a  outorga  da  respectiva 
escritura.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 16 DE NOVEMBRO DE 
1989.
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Sec.Mun.Administraçπo

1


