
LEI MUNICIPAL Nº 3328
É considerada regular a ocupaçpžo dos lotes
habitacionais, localizados na Vila Loef.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, VICE-PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

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

Art. 1º - É considerada regular a ocupaçpØo dos lotes
habitacionais localizadas na Vila Loeff, Setor 6, Quadras 83,
84, 85, 86 e 87 do Anexo I e, Quadras 83, 201, 202, 203 e 204 do
Anexo II, sobre os quais estp¦o edificados moradias do tipo
popular.

Art. 2º - Satisfeitas as condições retro, fica o Executivo
autorizado, após os tramites legais, a outorgar a escritura
definitiva de transferência de domínio dos lotes constantes dos
Anexos I e II, mediante a apresentaçpDo pelo ocupante do imóvel
do comprovante de recolhimento aos cofres públicos municipais do
valor correspondente à avaliaçpzo do respectivo lote e, em
conformidade com a tabela do Anexo IV, devidamente atualizada,
segundo variações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTNS, índices aplicáveis a partir de 25 de março de
1982.

Art. 3º - Os mesmos direitos sp}o conferidos aos
funcionários do entp�o 3º Batalhp�o Rodoviário e Ex-CER/4,
atualmente residentes em área destinada para praça, na Vila Ouro
Preto, aos quais serp™o reservados lotes correspondentes na Vila
Loef, para onde deverpÍo ser transferidas suas habitações, em
prazo a ser fixado pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Com respeito aos lotes da Vila Loef, excedentes
ou npno enquadrados nas disposições da presente Lei, conforme
Anexo III, e cuja destinaçp£o é a construçp£o de casas populares,
devera o Executivo no prazo de 180 ( cento e oitenta) dias, a
contar da data da vigência desta Lei, elaborar Projeto de Lei
autorizativo de loteamento popular, especificando tipos de
moradias, clientela a ser beneficiada, processo de seleçpuo dos
beneficiários e demais requisitos.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp�o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 1983.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito em exercício
a)LUIZ ANTONIO DA LUZ

Secretário
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