
LEI MUNICIPAL Nº 4.029
Autoriza o Município a adquirir por compra um prédio 

de 
alvenaria localizado na Vila Vargas.

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 - É o Município de Carazinho autorizado a adquirir 
por compra um prédio de alvenaria com área de 367,00 m, de pro-
priedade  do  Centro  Medico  Hospitalar  do  Planalto  Ltda., 
construído  sobre  o  imóvel  com  área  de  4.000,00  m²,  que  será 
objeto de permuta, conforme Lei Municipal nº 3.200/81, alterada 
pelas Leis Municipais nºs 3.470 e 3.485/85, com o permutante 
Iron Louro Baldo Albuquerque, participando na permuta citada, 
como  interveniente  anuente,  o  Centro  Medico  Hospitalar  do 
Planalto Ltda., representado pelo Dr. Paulo Motta.

Paragrafo  único  -  O  prédio  ora  adquirido  será  utilizado 
para  a  sede  da  CODECAR  -  Companhia  de  Desenvolvimento  de 
Carazinho.

Art. 2º - O prédio de que trata o artigo anterior, será ad-
quirido  pelo  preço  certo  e  ajustado  de  57.8]9,155  BTNFS, 
consoante do Laudo de Avaliaçπo aceito pelas partes.

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um 
credito  especial  no  Orçamento  do  Município  de  Carazinho,  no 
valor  de  Cr$  3.000.000,00  (três  milhões  de  cruzeiros),  para 
cobertura  da  despesa  autorizada  pelos  artigos  1º  e  2º  da 
presente Lei.

Art. 4º - Servira de recursos para cobertura do credito a-
berto pelo artigo anterior, a arrecadaçπo a maior do corrente 
exercício.

Art. 5º - O valor referido no artigo 2º desta Lei será pago 
por ocasiπo da assinatura das competentes escrituras publicas de 
permuta que se efetivarπo entre o Município e Iron Louro Baldo 
Albuquerque, conforme determina a Lei Municipal nº 3.200/81 e 
seguintes.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 27 DE JUNHO DE 1990.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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