
LEI MUNICIPAL Nº 5.337

Autoriza o Município de Carazinho receber um terreno 
urbano como Daçπo em Pagamento para quitaçπo de 

débitos 
tributários municipais.

AYLTON MAGALHΘES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCµCIO DO 
MUNICµPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Município fica autorizado a receber como Daçπo 
em Pagamento um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de 
3.775,00m²  (três  mil,  setecentos  e  setenta  e  cinco  metros 
quadrados), situada dentro de um todo maior de 12.898,00m² (doze 
mil,  oitocentos  e  noventa  e  oito  metros  quadrados),  de 
propriedade do Sr. Joπo Pedro Freitas de Campos, situado nesta 
cidade,  lado  impar  da rua Eduardo Graeff, esquina com a rua 
Coronel  Bueno  de  Quadros,  no  setor  03,  quadra  15,  lote  14, 
confrontando: ao NORTE, com o lote 01, de Joπo Pedro Freitas de 
Campos, medindo 66,00m de frente a fundos; ao SUL com a rua 
Coronel Bueno de Quadros, medindo 66,00m, onde faz frente; ao 
LESTE, com a rua Eduardo Graeff, medindo 50,00m, onde também faz 
frente;  ao  OESTE,  com  o  lote  01,  de  Joπo  Pedro  Freitas  de 
Campos, medindo 50,00m, de frente a fundos, conforme matrícula 
nº R.2-20.346-Lº2 do Registro de Imóveis desta Comarca, Carta de 
Arremataçπo Judicial, Memorial Descritivo e Mapa de Localizaçπo 
da  Secretaria  Municipal  do  Planejamento  e  Urbanismo,  que  sπo 
partes integrantes da presente Lei.

Art. 2º - O imóvel acima descrito servirá para quitaçπo de 
débitos tributários municipais até 06 de setembro de 1999, no 
valor de R$ 34.053,32 (trinta e quatro mil, cinqüenta e três re-
ais e trinta e dois centavos), conforme Demonstrativo do Débito 
da Secretaria Municipal da Fazenda e Laudo de Avaliaçπo, que sπo 
partes integrantes da presente Lei.

Art. 3º - A área descrita no artigo 1º terá como destinaçπo 
a construçπo de uma área de esporte e lazer para a comunidade.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 
1999.

a)AYLTON MAGALHΘES
Prefeito Municipal

a)MARIA ELIZABETH R.FENNER
Sec.Mun.Administraçπo
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