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AUTORIZA.· O PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL, A ADQUIRIR IMÓVEL QUE MENCIONA,

--'--'''1" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito Municipal de Capão do Cipó, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo znciso I do artigo 30 da Carta Federa! de 1988; artigo
, ' ".:J' ~

- tJ',~ "

12, inciso I; artigo 68, inciso 1 e artigo 134, inciso V, todos da Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER

Que a Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó-RS
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte tEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir do Senhor ALFREDO IDO

BENDER o imóvel localizado Na malha rural de Capão do Cipó-RS, caracterizado a saber:

- Uma área de terras de 5ha.27a.OOca(cinco hectares e vinte e sete ares e zero centiares)

dentro de maior área com as seguintes confrontações:
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Limitando-se ao NORTE com terras de Silvio Garcia do Nascimento ao SUL com uma rua

sem denominação antes chamada de corredor que vai a invernadinha , ao Leste com Maria
Zilda Garcia Nascimento e ao OESTEcom uma linha reta com Alfredo Ido Bender da mesma
matricula 1-23.517 .

Art. 2º - O preço a ser pago pelo imóvel descrito no Art. 1º da presente Lei é de R$84.320,OO
(oitenta e quatro mil e trezentos jr.vinte reais), mediante fornecimento de recibo de
quitação.

Art. 3º - Serão exigidas as seguintes condições ao senhor Alfredo Ido Bender , por ocasiao
da lavratura do instrumento de compra e v~nda ,pa~resguardar os interesses do
Município:

a) Providepclar junto 90 CRI de Santiago-RS na baixa do termo de Hipoteca de Cedula Rural
': ..,1" r, .. ~ ~

Pignoratícia no imóvel ora permutado, tendo como credor Coopergtlva d.e Credito Rural
de Santiago-Râ CREDISAN.

b) arcar com todas as despesas que venha a recair antes da venda;

c) responder perante o Poder Público, tabelionatos , Cartório de Registro de Imóveis pelos
impostos e taxas quervenharn incidir sobre o imóvel·descrito,no memorial anexç a esta Lei;

Art. 4º - O não cumprimento de quai5:quer das obrigações contidas no artigo 3Q~a compra e
venda será 'automaticamente considerada l1ula,;'respondendo o res'p~nsável por eJentuais

- j.

prejuízos.causados áMunicipalidade .

, ':.i. . -',

Art. 5º - As despesas-decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária

própria do orçamento de 2012.

Art6º Lei data sua publicação.devigorEsta entra em na

GABINETE DO SENHOR PREFEITOMUNICPAL DE CAPÃO DO CIPÓ-RS r 21 DE DEZEMBRO DE
2011. d--

~DOFRONER

Prefeito Municipal
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Registre-se.

Publique-se.

. Genro
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