
••A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.206, DE 28 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Municipio de Carazinho receber dois
terrenos urbanos como Dação em Pagamento pa-
ra quitação de débitos tributários municipais.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

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

Art. 1° Fica o Municipio de Carazinho autorizado a receber como Dação em
pagamento dois terrenos urbanos: a) com a área total de 510,00 m2 (quinhentos e dez
metros quadrados), com as seguintes confrontações: ao norte, com Odila Gomes Sche-
rer lote 14, ao sul, com a rua Tapera, na extensão, a leste, com a rua Brasilia onde faz
frente e ao oeste, com Odilo Gomes lote 16; b) com a área total de 510,00 m2 (quinhen-
tos e dez metros quadrados), com as seguintes confrontações: ao norte, com Odelia
Gomes Marcondes lote 03 e Odila Gomes Scherer lote 13, ao sul, com a rua Tapera, onde
faz frente, a leste, com Odila Gomes Scherer lote 14 e Odilo Gomes lote 15 e ao oeste,
com Leandro Alberto Lermen lote 01 e Liziane Drahmer lote 02 de propriedade do. casal
Adilla da Silva Gomes e Odilo Gomes, conforme matriculas nOs29.805 e 29.806 - LO2 do
Registro de Imóveis desta Comarca, Laudo de Avaliação e Mapa de Localização, que são
partes integrantes da presente Lei .

Art. 2° Os imóveis acima descritos serwao para amortização de débitos
tributários mUnicipais de Odilo Gomes, até o valor de R$ 29.223,48 (vinte e nove mi,
duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), insertos no Demonstrativo de
Débito do Setor de Arrecadação, da Secretaria Municipal da Fazenda, que também é parte
integrante da presente Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes da escrituração e registro do imóvel
correrão por conta da donatária.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 201 O.


	00000001

