
 
                      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 2.039.19, de 23 de outubro de 2019. 
 
 

Autoriza o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul a firmar acordo judicial e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Município de Almirante Tamandaré do Sul autorizado a 

firmar acordo judicial para aquisição de imóvel, no valor de até R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) objeto do litígio tombado sob o nº 009/1.11.0005923-9 
(Desapropriação) que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho/RS. 
 

Art. 2º O acordo judicial proposto no referido processo de 
desapropriação respeitará o interesse público primário, os princípios da 
economicidade, da justa indenização, da razoabilidade e da 
proporcionabilidade, como forma de solução rápida do conflito. 

 
Parágrafo Único. Aceito pelo Procurador do Município, o acordo que 

envolva pagamento pelo erário público, deverá ser motivado com a indicação 
dos fatos e fundamentos jurídicos da decisão, devendo ainda estar 
configurada a existência de vantajosidade para o erário público. 

 
Art. 3º Os valores apurados no acordo judicial deverão ser pagos pelo 

Município na forma crédito em conta corrente da parte e/ou do seu 
procurador e/ou alvará judicial, devidamente indicados, após a homologação 
do acordo judicial e trânsito em julgado, nas condições e termos nele 
avençados. 

 



Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Trânsito  
Projeto/Ativ.  07.1027 – Aquisição de Imóveis 
Elem/Desp: 4.4.90.61.00.0000 – Aquisição de imóveis 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2019. 
 
 
 
                                                                                  Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                      Prefeito Municipal 
 

 
Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
        Virginia Quadros da Silva 
  Assessora Especial de Gabinete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


