
LEI MUNICIPAL Nº 2116
Autoriza o Executivo Municipal a doar uma área de 
terra à Companhia de Habilitaçπo do Estado do 
Rio Grande do Sul COHAB - RS - e assinar o 
Termo de Compromisso anexo.

ARMINDO XAVIER DA CRUZ, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar,  a 

Companhia de Habilitaçπo do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-
RS,  uma  área  de  terra  pertencente  a  Municipalidade,  para 
construçπo de um núcleo habitacional neste Município, com 18.696 
m² (dezoito mil, seiscentos e noventa e seis metros quadrados) e 
as seguintes confrontações: "ao Norte, com terras que sπo ou 
foram de Mário Nunes Sanchez; ao Sul, com terrenos das quadras 
números  13  (treze)  e  14  (quatorze)  da  Vila  Alvorada  e 
propriedade  que  é  ou  foi  de  Florinal  Ribas;  a  Leste,  com 
terrenos das quadras 2 (dois), 9 (nove) e 11 (onze), daquela 
Vila, e, a Oeste, com propriedade que é ou foi do Dr. Américo 
Michelini, imóvel esse situado na Vila Alvorada, subúrbios desta 
cidade, perfazendo num total de 51 (cinqüenta e um) terrenos, 
localizados nas seguintes quadras: QUADRA 3 (três), terrenos nºs 
7,  8,  9,  10,  11  e  12  (sete,  oito,  nove,  dez,  onze  e  doze) 
perfazendo  um  total  de  2.160  m²  (dois  mil,  cento  e  sessenta 
metros  quadrados);  QUADRA  4  (quatro),  terrenos  números  um  a 
trinta e um (1 a 31), perfazendo um  total de 11.160 m² (onze 
mil,  cento  e  sessenta  metros  quadrados);  QUADRA  7  (sete), 
terrenos números um a quatorze (1 a 14), perfazendo um total de 
5.376  m²  (cinco  mil,  trezentos  e  setenta  e  seis  metros 
quadrados).

- A doaçπo será feita nas seguintes condições:
 I - Obrigatoriedade de ser iniciada a construçπo das casas 

dentro de 180 (cento e oitenta) dias prazo, a contar da data de 
assinatura do Convênio (ou do Contrato de Financiamento), a ser 
firmado  entre  BNH  e  a  COHAB-RS,  referente  ao  financiamento 
necessário a realizaçπo do projeto.

II  -  Reversπo  da  área  de  terra  em  questπo,  a 
Municipalidade, no caso do nπo cumprimento da cláusula anterior.

Art.  3º  -  Fica,  igualmente,  o  EXECUTIVO  MUNICIPAL 
autorizado a assinar o Termo de Compromisso anexo, de execuçπo, 
pelo  Município,  de  obras  de  infra-estrutura  no  núcleo 
habitacional mencionado no art. 1º retro, termo este que passa a 
fazer parte integrante da presente Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çπo, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 03 DE FEVEREIRO DE 
1968.

a)ARMINDO XAVIER DA CRUZ
Prefeito Municipal 
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