
LEI MUNICIPAL Nº 5.345

Autoriza a desafetaçπo de área urbana de uso comum.

AYLTON MAGALH├ES, PREFEITO MUNICIPAL 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 - Fica o Município autorizado a desafetar do uso 
comum, área de uso institucional nº 2, com 22.069,48m²  (vinte e 
dois mil, sessenta e nove metros, quarenta e oito decímetros 
quadrados), da Quadra 79, Setor 10 e, parte da rua nº 3, com 
área  de  3.980,75m²   (três  mil,  novecentos  e  oitenta  metros, 
setenta e cinco decímetros quadrados), num total de 26.050,23m² 
(vinte e seis mil, cinqüenta metros, vinte e três decímetros 
quadrados), matriculada no Registro de Imóveis sob nº  R.1 - 
21.742  - L. 2 RG,  dando origem aos Lotes nº 01, 02 e 03, 
conforme  Mapa  de  Localizaçπo  e  Memorial  Descritivo,  que  sπo 
partes integrantes desta Lei, com as dimensões e confrontações a 
seguir descritas:

LOTE  01:   Parte  da  área  de  uso  institucional  nº  2:  um 
terreno urbano de forma irregular, sem benfeitorias, com área de 
4.489,75 m² (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove metros e 
setenta e cinco decímetros quadrados), situado nesta cidade, na 
Vila Aeroclube, lado ímpar da rua nº 9, esquina com as ruas nºs 
02  e  03,  no  Setor  10,  Quadra  79,  Lote  01,  confrontando:  ao 
NORTE, com o Lote nº 03, medindo 63,00m, da rua nº 3, até a rua 
nº 2; ao SUL, com a rua nº 9, medindo 78,50m, onde faz frente; a 
LESTE, com a rua nº 3, nas extensões de 58,94m e 7,02m, onde 
também faz frente; e a OESTE, com a rua nº 2, medindo 64,00m, 
onde, também, faz frente.

LOTE 02: Parte da área de uso institucional nº 2: 10.683,13 
m² e parte da rua nº 3: 3.479,00 m², perfazendo um total de 
14.162,13 m² (quatorze mil, cento e sessenta e dois metros e 
treze decímetros quadrados), sendo: um terreno urbano de forma 
irregular,  sem  benfeitorias,  situado  nesta  cidade,  na  Vila 
Aeroclube, lado ímpar da Av. Flores da Cunha, distante 21,59m da 
esquina com a rua Selbach, no Setor 10, Quadra 79, Lote 02, 
confrontando: ao NORTE, com o Lote 03, nas extensões de 23,71m e 
58,84m; ao SUL, com o Lote 01, na extensπo de 63,00m e com a rua 
nº 3, na extensπo de 16,00m; a LESTE, com a Av. Flores da Cunha, 
nas extensões de 47,52m, 44,01m, 49,09m, 32,25m e 47,30m; e a 
OESTE, com a rua nº 2 e Lote nº 03, na extensπo de 139,00m e, 
novamente, com o Lote nº 03, na extensπo de 57,38m.

LOTE 03: Parte da área de uso institucional nº 2: 6.896,60 
m²  e  parte  da  rua  nº  3:  501,75  m²,  perfazendo  um  total  de 
7.398,35 m² (sete mil, trezentos e noventa e oito  metros e 
trinta e cinco decímetros quadrados), sendo:  um terreno urbano 
de forma irregular, sem benfeitorias, situado nesta cidade, na 
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Vila Aeroclube, lado ímpar da Av. Flores da Cunha, com a rua 
Selbach,  no  Setor  10,  Quadra  79,  Lote  03,  confrontando:  ao 
NORTE,  com  a  rua  Selbach,  na  extensπo  de  27,58m,  onde  faz 
frente, e com a área de uso institucional nº 1, na extensπo de 
88,51m; ao SUL, com o Lote 02, nas extensões de 23,71m e 58,84m; 
a LESTE, com a Av. Flores da Cunha, na extensπo de 21,59m, onde 
também faz frente, e com o Lote nº 02, nas extensões de 75,00m e 
57,38m;  e  a  OESTE,  com  a  área  verde  nº  1,  na  extensπo  de 
168,32m, e com a área de uso institucional nº 1, na extensπo de 
42,11m.

Art.  2º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicaçπo. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 24 DE NOVEMBRO DE 
1999.

a)AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

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