
LEI MUNICIPAL Nº 3413
Transforma em bem dominical a Praça do Loteamento Vila 
Sommer, localizada na Vila Sommer e autoriza doaçπo de 
um  imóvel  à  COHAB/RS  -  Companhia  de  Habitaçπo  do 

Estado 
do Rio Grande do Sul e, dá outras providências.

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 transformado em bem dominical a Praça com a 
área de 1.741,00 m² (um mil, setecentos e quarenta e um metros 
quadrados),  averbada  no  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de 
Carazinho, R.4-9051, fls. 000 verso, livro nº 2, em 21.05.1980 
e, cadastrada sob setor 05, quadra 072, lote 35, localizada no 
quarteirπo formado pelas ruas Otto Albino Gerhardt, Boaventura 
Subtil  Sobrinho,  Zeno  José  Peruzzo  e  Vila  Sommer,  com  as 
seguintes confrontações: ao Norte, com a rua Boaventura Subtil 
Sobrinho; ao Sul, com a rua Zeno José Peruzzo; ao Oeste, com a 
rua Otto Albino Gerhardt e, ao Leste com a Vila Sommer. 

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a doar, a área de 
960,00 m², (novecentos e sessenta metros quadrados), dentro do 
todo maior de 1.741,00 m², à COHAB/RS - Companhia de Habitaçπo 
do Estado do Rio Grande do Sul, conforme planta anexa. 

Art. 3º - A área ora doada, destina-se a construçπo de pré-
dios para abrigar a populaçπo obreira.

Art.  4º  -  Esta  doaçπo  será  revogada  e  a  área  revertida 
automaticamente nos seguintes casos:

a) Caso nπo ocorra o início das obras dentro do prazo de 18 
(dezoito) meses após a outorga da respectiva escritura;

b)  Interrupçπo  das  obras  por  lapso  de  tempo  igual  ou 
superior a 6 (seis) meses;

c) Nπo conclusπo das obras no prazo de 18 (dezoito) meses 
após seu início.

Art. 5º - Nos casos constantes no paragrafo "b" e "c" do 
artigo  anterior,  reverterπo  em  favor  do  Município,  as 
benfeitorias e edificações existentes na oportunidade, sem que 
caiba  a  COHAB/RS  -  Companhia  de  Habitaçπo  do  Estado  do  Rio 
Grande do Sul, direito a qualquer indenizaçπo.

Art. 6º Caso nπo se cumpra o prazo do Art. 4º, item "a", na 
área  descrita  no  Art.  1º,  será  feito  pelo  Executivo  um 
loteamento  popular,  devendo  para  isso  ser  encaminhado  ao 
Legislativo Projeto de Lei especifico.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 01 DE JUNHO DE 1984.

a)SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ
Secretário
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