
LEI MUNICIPAL Nº 3.733
Autoriza a venda de terrenos da Vila Esperança.

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - É o Executivo autorizado a efetuar a venda de 
terrenos da Vila Esperança, registrados no Oficio de Registro de 
Imóveis de Carazinho sob nº 1.716, fls. 226, do livro nº 3; nº 
19.905, fls. 49, do Livro 3-J; e, nº 321, fls. 46 do Livro nº 3, 
para  construçπo  de  habitações  populares  à  pessoas  de  baixa 
renda, cujos terrenos encontram-se lotados no Setor 07, Quadras 
24, 25, 115, 116, 117 e 118, conforme Anexo I, que fica fazendo 
parte integrante desta Lei.

Art. 2º - As vendas para os adquirentes serπo a prazo, com 
uma  entrada  mínima  de  10  %  (dez  por  cento)  do  valor  total, 
podendo o saldo ser parcelado em ate 24 (vinte e quatro meses, 
sem juros.

§ 1º - O nπo pagamento do valor parcelado no prazo de 24 
meses, importara na correçπo do saldo devedor com base na varia-
çπo das OTNs (Obrigações do Tesouro Nacional), podendo, nesse 
caso, ser parcelado por mais 12 (doze) meses.

§ 2º - Sobre os atrasos nos pagamentos das parcelas mensais 
incidirπo juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano.

§ 3º - As parcelas serπo mensais, iguais e sucessivas.
§ 4º - O pagamento à vista dará direito a uma reduçπo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da transaçπo.
Art.  3º  -  Sπo  considerados  adquirentes  preferenciais 

aquelas pessoas que já residem no local e que estπo devidamente 
cadastradas  pelo  Departamento  Municipal  do  Bem  Esta  Social  - 
DEMBES, relacionadas no Anexo III.

Art. 4º - O preço do terreno para o adquirente preferencial 
é  aquele  fixado  no  Anexo  II,  a  ser  atualizado  à  época  do 
negocio, na base da variaçπo das OTNs (Obrigações do Tesouro 
Nacional).

Art.  5º  -  O  atraso  no  pagamento  de  mais  de  3  (três) 
parcelas mensais, sucessivas ou nπo, desde que concomitantes, 
enseja  a  rescisπo  do  contrato,  salvo  motivo  de  força  maior, 
causado por doença ou por desemprego involuntario do adquirente, 
devidamente comprovado.

Art. 6º - Durante o prazo de financiamento somente será 
permitida e admitida a transferencia do contrato de compra do 
terreno para pessoas que comprovarem renda mensal nπo superior a 
3  (três)  salários  mínimos  de  referencia,  residência  fixa  no 
Município nos últimos 2 (dois) anos e negativa de outros bens 
imóveis no Município.

Art.  7º  -  A  escritura  publica  competente  somente  será 
fornecida por ocasiπo do pagamento total do respectivo terreno, 
sendo esta clausula irrevogável.

Art. 8º - As despesas decorrentes da escritura publica e 
respectivo registro, bem como dos tributos incidentes sobre a 
transmissπo serπo de exclusiva responsabilidade dos adquirentes.

Art. 9º - O Executivo regulamentara esta Lei no que achar 
conveniente e necessário.

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.GABINETE DO PREFEITO 
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MUNICIPAL DE CARAZINHO, 22 DE JUNHO DE 1988.
a)SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER

Prefeito Municipal
a)LUIZ RUDY BECKER

Sec.Mun.Administraçπo
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