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LEI Nº 1.693, DE 22 DE JULHO DE 2014.  

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

ALIENAR OS IMÓVEIS PRÓPRIOS 

MUNICIPAIS QUE RELACIONA, ATRAVÉS DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  
 

Renato Raupp Ribeiro, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte  

LEI: 

Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar os seguintes imóveis próprios 
municipais, localizados no Loteamento Nova Glorinha: 

I - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 06, da 
quadra “E”, com a área superficial de 260,00m², situado no loteamento denominado 
NOVA GLORINHA – 1ª Fase, município de Glorinha, medindo 10,00 de frente à rua “G”, 
lado ímpar, nos fundos com a largura de 10,00m, entesta com o lote 11; por um lado na 
extensão de 26,00m da frente aos fundos, divide-se com o lote 07 e pelo outro lado na 
extensão de 26,00m, divide-se com o lote 05. Distante 23,00m da esquina com a rua “B”, 
matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o n° 58.467; 

II - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 07, da 
quadra “E”, com a área superficial de 260,00m², situado no loteamento denominado 
NOVA GLORINHA – 1ª Fase, município de Glorinha, medindo 10,00 de frente à rua “G”, 
lado ímpar, nos fundos com a largura de 10,00m, entesta com o lote 10; por um lado na 
extensão de 26,00m da frente aos fundos, divide-se com o lote 08 e pelo outro lado na 
extensão de 26,00m, divide-se com o lote 06. Distante 13,00m da esquina com a rua “B”, 
matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o n° 58.468; 

III - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 08 da 
quadra “E”, com área superficial de 338,00m², situado no loteamento NOVA GLORINHA – 
1ª Fase, município de Glorinha, medindo 13,00m de frente à rua “G”, lado ímpar, nos 
fundos com a largura de d13,00m, entesta com o lote 09; por um lado na extensão de 
26,00 de frente aos fundos, divide-se com a rua “B”, para onde também faz frente e com 
a qual forma esquina e pelo outro lado na extensão de 26,00m divide-se com o lote 07, 
matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o n° 60.709; 

IV - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 09 da 
quadra “E”, com a área superficial de 338,00m², situado no loteamento NOVA GLORINHA 
– 1ª Fase, município de Glorinha, medindo 13,00m de frente à Rua H, lado par, nos 
fundos com largura de 13,00m, entesta com o lote 08; por um lado na extensão de 
26,00m da frente aos fundos, divide-se com o lote 10 e pelo outro lado na extensão de 
26,00m, divide-se com a rua “B”, para onde também faz frente e com a qual forma 
esquina, matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o 
n° 60.710; 

V - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 10, da 
quadra “E”, com a área superficial de 260,00m², situado no loteamento denominado 
NOVA GLORINHA – 1ª Fase, município de Glorinha, medindo 10,00 de frente à rua “H”, 
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lado par, nos fundos com a largura de 10,00m, entesta com o lote 07; por um lado na 
extensão de 26,00m da frente aos fundos, divide-se com o lote 11 e pelo outro lado na 
extensão de 26,00m, divide-se com o lote 09. Distante 13,00m da esquina com a rua “B”, 
matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o n° 58.469; 

VI - 01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, constituído do lote 11, da 
quadra “E”, com a área superficial de 260,00m², situado no loteamento denominado 
NOVA GLORINHA – 1ª Fase, município de Glorinha, medindo 10,00 de frente à rua “H”, 
lado par, nos fundos com a largura de 10,00m, entesta com o lote 06; por um lado na 
extensão de 26,00m da frente aos fundos, divide-se com o lote 12 e pelo outro lado na 
extensão de 26,00m, divide-se com o lote 10.Distante 23,00m da esquina com a rua “B”, 
matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí sob o n° 58.470. 

 Parágrafo único. Os imóveis próprios municipais relacionados nos incisos deste 
artigo serão alienados por meio de concorrência pública. 

Art. 2º Os recursos obtidos com a alienação dos imóveis próprios municipais 
relacionados nos incisos do art. 1º desta Lei serão utilizados para Construção de Unidade 
Básica de Saúde e instalações. 

Art. 3º O pagamento dos imóveis próprios municipais de que trata esta Lei, ao 
Município de Glorinha, poderá ser feito conforme segue: 

 I – à vista; 

 II – em até 06 (seis) parcelas, sem juros e atualizadas mensalmente pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  

§ 1º Em caso de atraso no pagamento das prestações devidas, a multa aplicada 
será de 2% (dois por cento) sobre o montante da dívida em atraso, mais juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês. 

§ 2º No parcelamento, em nenhum caso, a parcela a ser paga terá o valor nominal 
menor do que o da parcela antecedente. 

Art. 4º A avaliação, o índice de atualização monetária e a forma de pagamento dos 
imóveis próprios municipais relacionados nos incisos do art. 1º desta Lei constarão no 
Edital de Licitação. 

Art. 5º A responsabilidade pelas despesas de escritura e do Registro de Imóveis  
atinentes à transferência dos bens descritos no art. 1º, bem como pelo pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ficarão a cargo do(s) comprador(es). 

Parágrafo Único – A escritura definitiva referente aos imóveis relacionados no Art. 
1º desta Lei somente se dará mediante a quitação total dos mesmos. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 22 de julho de 2014. 

 
                     
 

RENATO RAUPP RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
            
 
              Luciana Soares Raupp 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


