
LEI MUNICIPAL Nº 4.077
Autoriza a aquisiçπo de área urbana e sua doaçπo ao 
Estado do Rio Grande do Sul e a abertura de credito 
especial no valor de Cr$ 518.000,00 e da outras pro

vidências.
RUY GABRIEL CARRARD, VICE-PREFEITO MUNICIPAL, no exercício 

do  cargo  de  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARAZINHO,  ESTADO  DO  RIO 
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - É o Município autorizado a adquirir por compra, o 
imóvel urbano a seguir transcrito, com a área de 1.500m², com as 
seguintes confrontações: 27,55m frente à Rua Bento Gonçalves; 
11,87m frente a Rua Ernesto Alves; 40,60m frente a Rua Marques 
do Pombal; 26,40m frente a Rua A e 47,00m de fundos a entestar 
com  o  remanescente  da  Quadra  2,  de  propriedade  de  WALTER 
FRANCISCO KASCHNY.

Paragrafo único - O prego pelo qual o Município adquire o 
imóvel  descrito  neste  artigo  é  de  Cr$  5.180.000,00  (cinco 
milhões  cento  e  oitenta  mil  cruzeiros)  pagáveis  da  seguinte 
maneira: 10% de entrada, no ato da escritura, equivalente a Cr$ 
518.000,00;  20%  ate  25  de  janeiro  de  1991  equivalente  a  Cr$ 
1.036.000,00 e 70% ate 25 de fevereiro de 1991, equivalente a 
Cr$ 3.626.000,00. As duas ultimas parcelas serπo corrigidas a 
partir da data da expediçπo da escritura pelo vendedor, pelo 
µndice IGP/FGV.

Art. 2º - É o Município autorizado a fazer doaçπo ao Estado 
do Rio Grande do Sul - Tribunal de Justiça do Estado, do imóvel 
descrito  no  artigo  1º  desta  Lei,  destinado  a  receber  a 
construçπo do prédio do Fórum desta cidade.

Art. 3º - É o Poder Executivo autorizado a abrir um credito 
especial no Orçamento vigente, junto ao Gabinete do Prefeito, no 
valor de Cr$ 518.000,00 para pagamento do inicial de que trata o 
paragrafo único do artigo 1º desta Lei, com recurso oriundo da 
reduçπo de igual valor da rubrica 1201.03080351.056 - Aquisiçπo 
de Ações para aumento de capital da ELETROCAR S/A do orçamento 
em vigor.

Art. 4º - Para o pagamento do restante o Município fará 
constar verba própria no Orçamento para o exercício de 1991.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 DE NOVEMBRO DE 
1990.

a)RUY GABRIEL CARRARD
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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