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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df, n° 222f18 - GPC

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 079/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 11 de outubro de 2018.
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n'

079/18, desta data, que Dá nova redação ao Art. 7° da lei Municipal nO 8.274/17,

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei em epígrafe visa prorrogar a Lei Municipal nO 8.274/17,

Que vence em 25/10/18, pois estamos em período eleitoral e muitos contribuintes

necessitam regularizar contratos de suas propriedades. não sendo possivel tal

medida em função da vedação eleitoral contida no $ 10 do Art. 73 da Lei Federal nO

9.504/97.

A prorrogação visa atender solicitação do Departamento Municipal de

Habitação e Defesa Civil. pois há vários mutuários dos Bairros Vila Nova (Nossa

Senhora Aparecida), Passo da Areia. Sol Nascente e Alvorada, entre outros. que

desejam reparcelar seus débitos.

Atenciosamente,

HABrT AçAOI[)[)V
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PROJETO DE LEI N° 079, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

Dá nova redação ao Art 7° da
Lei Municipal nO 8.274/17.

Art. 1° O Art. 7° da Lei Municipal n° 8.274 de 25 de outubro de 2017, que
Autoriza o Municipio a conceder reparcelamento de debitos relativos à alienação dos
imóveis cedidos pelo Municipio, de acordo com as leis Municipais nO' 4.676/94,
5.204/98,5.277/99 e 5.383/00, passa a vigar com a seguinte redação:

"Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com prazo
de vigência de 02 (dois) anos." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2018.
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