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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 908/2003, de 9 de julho de 2003.

Autoriza ao Poder Executivo Muni-
cipal alienar imóveis e dá outras
providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e pro-

mulgo a seguinte Lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo Municipal, observadas as regras aplicá-

veis da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, autorizado a
alienar os imóveis a seguir descritos e caracterizados:

I - uma área com 33.770,20m2
, situada no Bairro Canudos, de forma

irregular, em zona onde não há quadras definidas, dentro de área
maior delimitada em parte pela Avenida General Daltro Filho e
pelas ruas Bauru e Gustavo Leopoldo Feltes, distante mais ou
menos 1,95 metros da futura Avenida Sapiranga, medindo
337,58 metros ao Leste, confrontando em parte com imóveis de
João Walter Brenner e outros e parte com as ruas Henrique Thon
e Dorival Leite da Silveira, 68,47 metros ao Norte, confrontando
com a área do Município, partindo do extremo Oeste da divisa
Norte segue 200,50 metros em direção Sul, forma ângulo, segue
em direção Noroeste por 54,30 metros, forma ângulo, segue por
17,50 metros em direção Sul, forma novo ângulo, e segue por
mais 43,50 metros em direção Noroeste, forma ângulo, confron-
tando com imóveis de Florença Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e outros, então, em direção Sul por 109,30 metros, confron-
tando com área -de Florença Empreendimento Imobiliários Ltda.
e outros e com imóvel de Celso Lothario e Carmem Therezinha
Ott, ao Sul, em dois segmentos, o primeiro partindo do extremo
Leste segue em direção Oeste por 98,30 metros, formando ângu-
lo, a partir desse ponto segue em linha curva por 87,85 metros
até encontrar a divisa Oeste, confrontando com área do Municí-
pio e com área de Florença Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e outros, devidamente transcrito no Registro de Imóveis de Novo
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Hamburgo, no Livro nO2 sob matricula n° 76.218, ao preço mí-
nimo de R$ 249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e qui-
nhentos reais), conforme Laudo de Avaliação nO22/2003;

II - um terreno situado no Bairro Rincão, no quarteirão formado pela
Estrada Federal BR-116, Avenida Nações Unidas, ruas 24 de
Maio e Dinamarca, penetrado em parte pelas ruas China, Nepal e
Japão, de forma irregular, medindo 38,50 metros de frente ao
Oeste para a Estrada Federal BR-116, lado ímpar, distante 62,00
metros da esquina com a Rua 24 de Maio, que lhe fica ao Sul, do
ponto extremo Norte dessa frente a linha divisória segue 134,00
metros para Leste, confrontando com imóvel de Waldomiro En-
gel, daí segue mais ou menos 65,40 metros para Sul, fazendo
frente para a Rua China, desse ponto segue 64,90 metros para
Oeste, confrontando com dito de Mario Fensterseifer e outros,
daí segue 30,00 metros para Norte, seguindo então 75,00 metros
para Oeste, fechando o polígono, confrontando nessas faces com
imóvel de Pedro Eular Frõhlich & Cia Ltda., devidamente trans-
crito no Registro de Imóvel de Novo Hamburgo, no livro n° 2
sob matricula n° 82.960, ao preço mínimo de R$ 240.000,00 (du-
zentos e quarenta mil reais), conforme Laudo de Avaliação nO
21/2003;

III - uma área com 3.463,00m2, situada no Bairro Canudos, de forma
irregular, em zona onde não há quadras definidas, dentro de área
maior delimitada em parte pela Avenida General Daltro Filho e
pelas ruas Bauru e Gustavo Leopoldo Feltes, medindo 43,68 me-
tros ao Leste, confrontando parte com imóveis de João Walter
Brenner e outros e parte com o término da Rua Aldo Daniele Lo-
catelli, 70,00 metros ao Norte, confrontando com imóvel do Mu-
nicípio, 73,84 metros ao Oeste, confrontando com área remanes-
cente de Florença Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros,
e ao Sul, em linha quebrada, que partindo da divisa Leste segue
em direção Oeste por 36,89 metros, forma ângulo, seguindo em
direção Sudoeste por 45,04 metros, confrontando com imóvel do
Município, devidamente transcrito no Registro de Imóveis de
Novo Hamburgo, no livro nO2 sob matricula nO76.220, ao preço
mínimo de R$ 22.510,00 (vinte e dois mil, quinhentos e dez re-
ais), conforme Laudo de Avaliação nO23/2003;

IV - um terreno situado no Bairro Rincão, em quadra indefinida for-
mada em parte pelas ruas Alagoas, Cururipe e Brasil, medindo
49,50 metros de frente ao Sul, para a Rua Brasil, frente essa dis-
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tante 281,00 metros do terreno do MunicípIo, no qual se acha e-
dificada a Escola Polivalente Rincão dos Ilhéus que lhe fica ao
Leste, 50 metros nos fundos ao Norte, onde confronta com imó-
veis de Erica Grovermann Ruschel e Carlos Urbano Leão,
122,00 metros no lado Leste, onde confronta com imóvel de 1-
vonni Iracy Lamb Leuck, e 121,90 metros no lado Oeste, onde
confronta com propriedade da herança de Bertha Selbach, que
passa a ser de João Leonardo Selbach, devidamente transcrito no
Registro de Imóveis de Novo Hamburgo, no livro n02 sob matri-
cula n° 15.257, ao preço mínimo de R$ 140.000,00 (cento e qua-
renta mil reais), conforme Laudo de Avaliação n° 20/2003;

V - um terreno situado no Bairro São Jorge, no quarteirão indefinido
formado pelas ruas Frederico Westphalen, Pedro José Treis e
Albino Adolfo Feyth, medindo 12,07 metros de largura e 25,00
metros de comprimento, com frente ao Leste, no sentindo da lar-
gura, para a Rua Pedro José Treis, lado par, distante 63,19 me-
tros da esquina com a Rua Frederico Westphalen, que lhe fica ao
Norte, confrontando nos fundos ao Oeste com imóvel de Terezi-
nha T. Lehnen, ao Norte e ao Sul com imóvel de Felippus Inácio
Vier, devidamente transcrito no Registro de Imóveis de Novo
Hamburgo, no livro n02 sob matricula nO70.321, ao preço míni-
mo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme Laudo de Avali-
ação nO19/2003;

VI - um terreno situado na divisa dos municípios de São Leopoldo e
Novo Hamburgo, no Bairro Liberdade, no quarteirão formado
pela Avenida 1° de Março e ruas Santa Tereza, Dr. Simões Lopes
e Arroio Gauchinho, com a área de 9.497,44m2, medindo 78,58
metros de frente ao Leste para a Avenida 1° de Março, lado im-
par, frente essa distante 172,33 metros da esquina com a Rua.
Santa Tereza, que lhe fica ao Norte, 75,67 metros nos fundos ao ..
Oeste, onde confronta com imóvel do Município, sobre o leitó do
projetado prolongamento da Rua Carolina, 134,57 metros ao
Norte com dito de Companhia Zaffari de Supermercados e
115,57 metros ao Sul com imóvel de RacheI Helena Dal Ri e ou-
tros, devidamente transcrito no Registro de Imóveis de Novo
Hamburgo, no livro n02 sob matrícula nO56.393, ao preço míni-
mo de R$ 284.924,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecen-
tos e vinte e quatro reais), conforme Laudo de Avaliação n°
24/2003.
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Parágrafo único. Para este fim, os bens imóveis acima descritos são
por esta Lei desafetados da sua natureza de bens especiais, passando a se constituirem bens públicos
dominicais, passíveis de alienação.

Art. 2° O produto da arrecadação advinda da alienação do que trata esta
Lei, será destinado:

a) 10 % (dez por cento) à SECULT - Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo, com fim especifico de desapropriação do prédio
que abrigava o antigo Cinema AIDA, hoje ocupado pela Igreja
Assembléia de Deus, em Hamburgo Velho, objetivando ali a ins-
talação de um Teatro Municipal;

(\ b) 40 % (quarenta por cento) ao Hospital Municipal;
c) 50 % (cinqüenta por cento) para o Fundo Municipal de Habita-

ção, para implantação de saneamento básico, abertura de ruas,
pavimentação, terraplanagem, iluminação pública e serviços a-
fins e correlatos, necessários à implementação de loteamentos
populares promovidos pelo Município.

Art. 3° Os bens imóveis serão vendidos através de leilão público, pro-
movido por Leiloeiro Oficial regularmente inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul, cujo valor mínimo de lanço não poderá ser inferior ao valor de avaliação constante nesta Lei.

Art. 4° A comissão do leiloeiro não poderá ultrapassar 5% (cinco por
cento) do valor da arrematação que será paga pelo arrematante no mesmo ato da arrematação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
aos 9 (nove) dias do mês de julho do ano de 2003.
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Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
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