
LEI MUNICIPAL Nº 4.431
Autoriza alienaçπo de imóvel urbano mediante daçπo em 
pagamento.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Município autorizado a alienar, mediante 
daçπo  em  pagamento,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  8.666.  de 
21/06/93, artigo 17, I, alínea "a" os seguintes bens imóveis de 
sua propriedade: uma fraçπo de terras com 12.000m² (doze mil me-
tros  quadrados),  dentro  de  um  todo  maior  com  o  saldo  de 
356.697,77m², situada na Av. Flores da Cunha, saída para Nπo-Me-
Toque, atualmente ocupada pelo Aeroclube havida pelo Município 
conforme  a  transcriçπo  nº  7.354,  livro  3C,  do  Registro  de 
Imóveis de Carazinho, terreno esse avaliado em CR$ 750.000,00 e 
mais  os  seguintes  prédios:  um  hangar  de  alvenaria,  medindo 
554m², por CR$ 1.772.800,00; uma oficina de alvenaria, medindo 
468m², por CR$ 1.872.000,00; uma casa de alvenaria, para zelador 
, medindo 76M², por CR$ 228.000,00; por valor nπo inferior ao da 
avaliaçπo de todos esses bens, que totalizam CR$ 4.622.800,00 
(quatro  milhões,  seiscentos  e  vinte  e  dois  mil,  oitocentos 
cruzeiros reais), e constantes do laudo de avaliaçπo e do mapa 
de localizaçπo anexos, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º - A daçπo em pagamento autorizada no artigo anteri-
or, dar-se-á pela construçπo de hangares e demais instalações 
administrativas destinados ao Aeroclube de Carazinho, nos termos 
da Clausula Sexta, alínea "f" do Termo de Cooperaçπo Técnica que 
entre si celebraram o Departamento Aeroviário do Estado, o Muni-
cípio de Carazinho, o Aeroclube de Carazinho e a iniciativa pri-
vada,  para  Projetos  e  Obras  de  ampliaçπo  e  melhorias  do 
Aeródromo  de  Carazinho,  datado  de  23  de  janeiro  de  1991, 
aprovado pela Lei Municipal nº 4.114, de 22 de março de 1991.

§ único - A daçπo em pagamento será inserida no Edital de 
Licitaçπo de construçπo dos hangares e demais instalações admi-
nistrativas, devendo ali constar o valor de avaliaçπo do imóvel, 
apurado pelo Laudo de Avaliaçπo.

Art. 3º - A transferencia de posse do imóvel de que trata o 
artigo 1º desta lei, dar-se-á somente após a conclusπo e recebi-
mento definitivo pelo Município, das obras dos hangares, e após 
a devoluçπo do imóvel pelo Aeroclube ao Município.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
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