
LEI MUNICIPAL Nº 39/2001 
 
Aprova a prestação de contas e 
transferência de bens e direitos ocorrida 
entre o Município-mãe Carazinho e o 
Novo Município desmembrado, 
Almirante Tamandaré do Sul. 
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande 
do Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e  promulgo a seguinte Lei: 
 
    Art. 1º - O Município de Carazinho, em 
cumprimento ao Art. 27, da Lei Estadual nº 9.070.90, propôs a prestação 
de contas ao Município de Almirante Tamandaré do Sul, emancipado 
conforme Lei Estadual nº 10.737/96, relativa ao período de 16/04/96 até 
31/12/00, conforme planilha Anexo I – Resumo Geral da Despesa e 
Receita de Almirante Tamandaré do Sul que apresenta saldo credor de 
Almirante Tamandaré do Sul para com Carazinho no montante de R$ 
25.979,82. Tal prestação já foi objeto de  análise do Poder Legislativo 
daquele Município, devidamente aprovada e consubstanciada na Lei 
Municipal nº 5.571/01, seguindo em anexo os demonstrativos que deram 
origem a aludida prestação, bem como referindo-se a transferência de 
bens móveis e imóveis e ainda, a direitos. 
 
    § 1º - A prestação de contas, com todos os 
documentos comprobatórios, lançamentos e demonstrativos analíticos 
mês a mês, encontra-se anexados a esta, sendo que uma cópia da mesma 
encontra-se no setor de contabilidade dos dois municípios. 
  
    § 2º - De comum acordo entre os dois Municípios 
fica incluído no montante das despesas a transferência dos créditos a 
receber de produtores rurais de Almirante Tamandaré do Sul, relativos a 
financiamentos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 



de Carazinho, no valor de R$38.272,96 (trinta e oito mil duzentos e 
setenta e dois reais e noventa e seis centavos). 
 
    Art. 2º - Para acerto do saldo devedor, 
mencionado no caput do artigo anterior, o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul recebeu a transferência dos seguintes bens: 
 

a) Um automóvel marca Wolkswagem, modelo 
Gol, ano 1985, cor branca, à álcool, motor n.º 
BW255654, chassi nº 01998, avaliado por 
R$5.000 (cinco mil reais); 

b) Uma carregadeira Michigan III, ano 1985, série 
4100D365BRC, registrada no patrimônio sob nº 
01931, avaliada por R$20.979,82 (vinte mil 
novecentos e setenta e nove reais e oitenta e 
dois centavos); 

 
Art. 3º -  O Município de Almirante Tamandaré 

do Sul, recebe em transferência do Município de Carazinho, com base no 
art. 33, § 2º, da Lei Estadual nº 9.070/90, os equipamentos, veículos e 
máquinas indicados no anexo II – Relação de Equipamentos, Veículos e 
Máquinas do Parque Viário de Carazinho, com o cálculo proporcional ao 
n.º de eleitores e quilometragem de estradas da área emancipada, que faz 
parte integrante desta Lei. 

 
Art. 4º - O Município de Almirante Tamandaré 

do Sul, ainda recebe em transferência do Município Carazinho, com base 
no art. 33, cáput, da Lei Estadual nº 9.070/90, os bens móveis e imóveis 
situados no território emancipado, inventariados conforme art. 8º, inciso 
IV, da mesma Lei, relacionados no Anexo III – Relação de Bens Móveis e 
Imóveis, que faz parte integrante desta Lei. 

 
Parágrafo Único – É transferida ao Município de 

Almirante Tamandaré do Sul, a Dívida Ativa, compreendida como 
“Direito”, relativos à imóveis e inscrições municipais de empresas e 
autônomos, envolvendo IPTU, ISSQN e Taxas, conforme relatórios 
analíticos e detalhados que fazem parte do processo de Prestação de 



Contas, no valor de R$51.537,74 (cinqüenta e um mil, quinhentos e trinta 
e sete reais e setenta e quatro centavos). 

 
Art. 5º - O Município de Almirante Tamandaré 

do Sul recebe em transferência do Município de Carazinho, com base no 
Art.32, da Lei Estadual nº 9.070/90, combinado com os artigos 12° e 8º, 
da mesma Lei, o pessoal, a documentação respectiva e demais dados, 
constantes no anexo IV – Relação de Pessoal Transferido e 
Documentação, que faz parte integrante desta Lei. 

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

publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2001. 
 
 
 
 

João Domingos R. da Silva 
                                             Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se no Painel de  
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RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 
     Diretora de Expediente 

 
 
 

 

 
 


