
LEI N.º 869, de 31 de julho de 2013. 
 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
ADQUIRIR UMA FRAÇÃO DE TERRAS 
COM 16.796,29 M² DE PROPRIEDADE DE 
MILTON REIMAR SPENGLER E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande 
do Sul, FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
                   Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir uma fração de terras, 
com a área superficial de 16.796,29 m² (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis metros e vinte e 
nove decímetros quadrados), não edificada, situada na zona urbana desta cidade, à rua Botucaraí, na 
esquina com a faixa de domínio da Rodovia RS 400; sem quarteirão definido; dividindo-se: pela 
frente, ao Sul, por 102,60 metros, com a referida rua Botucaraí; nos fundos, ao Norte, por 120,00 
metros com imóvel do Município de Candelária (bem dominical – lei municipal nº 859, de 25 de 
junho de 2013); em um dos lados, ao Oeste, representado por seis segmentos retos, o primeiro 
segmento partindo da rua Botucaraí sentido sul-norte, por 36,07 metros, desse ponto, o segundo 
segmento por 24,45 metros, desse ponto, o terceiro segmento por 13,20 metros, desse ponto, o 
quarto segmento por 22,15 metros, desse ponto, o quinto segmento por 19,08 metros e o sexto e 
último segmento por 30,62 metros, todos os segmentos fazem divisa com a faixa de domínio da 
rodovia RS-400; e, no outro lado, a Leste, por 141,00 metros, com terreno da mesma origem, do 
proprietário abaixo qualificado, registrada sob a matrícula n.º 12.197, fl. 01, do livro n.º 2, Registro 
Geral  do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Candelária-RS, de propriedade de Milton 
Reimar Spengler, brasileiro, do comércio, CPF nº 027.247.660-91, casado com Lordes Maria 
Spengler, residente e domiciliado na rua Sete de Setembro, 189, nesta cidade, avaliada pelo valor 
certo  de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais),  conforme laudo anexo, que fará parte 
integrante desta Lei. 
 
                   Art. 2.º -  O valor  para compra da referida área está fixada em R$ 525.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil reais), valor a ser pago nas seguintes condições: R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) até 10 (dez) dias após a efetivação da escritura; e mais 10 (dez) parcelas mensais de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo paga a primeira até 30 (trinta) dias após o primeiro 
pagamento e assim sucessivamente a cada igual período. 
 
                   Art. 3.º -  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
 
                   Art. 4.º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 
31 de julho de 2013. 

 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               31 de julho de 2013.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                      Agente Adm. Auxiliar      



 


