
 
  
                                                                                                                                    

                     VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de                             
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                    Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e       
promulgo a seguinte Lei: 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.826.17, de 17 de agosto de 2017. 

 
Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a receber em ga-
rantia lotes urbanos para fins de e-
xecução de loteamento. 

 
 
 Art. 1º Fica autorizado o Município de Almirante Tamandaré 
do Sul a receber em garantia, lotes urbanos do Loteamento Mattjie, ma-
trícula nº 38.763, até o final da execução do projeto de urbanização apro-
vado pelo Município. 
 
 Art. 2º. As garantias deverão ser equivalentes aos custos de exe-
cução de todos os projetos, cabendo à Administração Municipal exigir 
garantias complementares sempre que as garantias oferecidas, compro-
vadamente, não cobrirem os custos de execução dos projetos. 
 
 Art. 3º. As garantias poderão consistir ainda, além da hipoteca 
de parte dos lotes, hipoteca de outros imóveis de que o loteador seja 
proprietário, fiança bancária ou títulos da dívida pública. 
 
 Parágrafo único. O loteador poderá se valer, simultaneamente, 
de mais de uma dessas garantias. 
 
 Art. 4º. O loteador deverá formalizar a garantia ao Município 
antes do encaminhamento do respectivo projeto de loteamento, sendo 



  

que o registro da garantia será realizado concomitantemente com o regis-
tro do loteamento junto ao Registro de Imóveis. 
 
 Art. 5º. A não execução das obras num prazo máximo de 04 
(quatro) anos ensejará ao Município a executar as garantias e, com o 
produto dessa execução, realizar as obras remanescentes, na forma do 
art. 40 da Lei n.º 6.766/79. 
 
 Art. 6º. As garantias dadas ao Município serão liberadas imedi-
atamente após a conclusão de todos os projetos e da aceitação das obras 
pela Administração Municipal. 
 
 Art. 7º. O Executivo regulamentará, no que couber, esta Lei. 
 
 Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de agosto de 2017. 
 

 
 

                                        Valdeci Gomes da Silva 
                                Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
                             Data Supra 

 
 
          Virginia Quadros da Silva    

             Assessora de Projetos 

 
 
 
 
 

 


