
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAP ÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 557/2011

OSVALDO FRONER Prefeito 'Municipal de Capão do Cipó, no,
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do. artigo 30 da Carta Federal de

" .

1988; artigo 12, inciso I; artigo 68, }nçiso 1 e artiqo 134, inciso v: todosda Lei Orgânica do
,,' ,~ ,! '"j. ," l' ,,/'

, "" ~ t.

MunicípiÔ; ..

FAz
Que a Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó-RS

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. lQ - Fica o Executivo Municipal autorizado a permitir a permuta de uma área de
terras de 8 ha. (oito hectares) do patrimônio Municipal situada em Carovi interior
deste Município 1 por outra área de 6ha. (seis hectares) de propriedade do Sr.
Alfredo Ido Render situada na cidade de Capão do Cipó-RS 1 tendo em vista o interesse
público consistente na necessidade deste imóvel ser o Centro de Eventos de nosso
Município.
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Art. 2º - A área de propriedade do Município de Capão do Cipó-RS , referida no artigo
anterior, situada no lugar denominado Coxilha da Guarita -Carovi ,Capão do Cipó, zona
rural, assim se descreve e confronta:

ÁREA TOTAL A SER TRANSMITIDA(PERMUTA) : 8Ha .

Uma fração de campos e matos, com a área de 8ha (oito hectares), sita na 2ª zona deste
distrito, lugar denominado Coxilha :d~ Guarita {',Limita-se ao norte com o corredor
municipal que vai a Granja Smaruofo ."e aó'SUL com limita-se com a sucessão de Valmir
Ceolin e ao LESTE com terras de Ricardo Dani e ao OESTE com estrada geral Santiago-
Santo Angelo e Sucessão ValmírCeolín- Matricula nº 1-9545 de fls 1 do livro 2 do
Registro Geral em 13 de abril de 2010 .

* O valor de referido imóvel nos termos da avaliação, que faz parte integrante desta
Lei segundo laudo de avaliação realizado por profissional habilitado é de R$ 10.500,00
(Dez mil e quinhentos mil feãls] á nectare.

A área de propriedade de Alfredo Ido Bender , situada no perímetro urbano .tem os
seguintes limites e confrontações:

ÁREA TOTAL A SER RECIBA-(PERMUTA) 6 ha. (seishectares) parte integrante de
<

área maior de 15ha.27ª.00ca .

Limitando-se ao NORTE com terras de Clair Scarton e Silvio García 'do Nascimento ao. ~' .
SUL cq.rn,.,ulna linha reta sem ~;epomigarã.o' antes chamada de, ~9r~edop ~uie vai a
invernadinha. aoL,ç;&TE com um.A linha, reta, com AlfredoI~o B~1d~r) da.mesma
matriculá e ao OESTE com um a linha reta-com Alfredo Ido Bender J!c;t' mesma ~atricula
- Registro 1-23.517 f1s 1 do livro 02 em 17 de janeiro de 1990.'\' . .

* O valor de referido imóvel nos termos da avaliação segundo laudo de avaliação que
faz parte integrante desta Lei realizado por profissional habilitado é de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais) á hectare.

Art. 3º - Serão exigi das as seguintes condições ao senhor Alfredo Ido Bender ,por
ocasião da lavratura do instrumento de permuta, para resguardar os interesses do
Município:

a) Providenciar junto ao CRI de Santiago-RS na baixa do termo de Hipoteca de Cédula
Rural Pignoratícia no imóvel ora permutado , tendo como credor Cooperativa de
Credito Rural de Santiago-RS CREDISAN .

b) arcar com todas as despesas referentes á permuta;

Rua Catarino Garcia dos Santos, 50 Centro - Capão do Cipó - RS Cep: 97753-000 Fone: (55)3611-1030 Fax: (55) 3611-1900



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAP ÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito
f) responder perante o Poder Público, tabelionatos , Cartório de Registro de Imóveis
pelos impostos e taxas que venham incidir sobre o imóvel descrito no memorial anexo a
esta Lei;

Art. 4º - O não cumprimento de quaisquer das obrigações contidas no artigo 3º, a
permuta será automaticamente considerada nula, retomando o imóvel ao Município,
respondendo o responsável por eventuais prejuízos causados á Municipalidade em
razão da inadimplência

Art. 5º - As despesas decorrentes daprE!sente LeÍ, correrão por conta de dotação própria
do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO<SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DItCAPAq! DO ClPÓ-RS ,08 DE
DEZEMBRO DE 2011.

Registre-se.

Prefeito Municipal

Publique-se,

~ard"

Secretãri"oM 'cip I de Ádministração
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