
 

DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL N° 102/2021 

DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

Dispõe sobre a caução de lotes para garantia da 

execução das obras do Loteamento Braun 

 

 LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco, no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Lei Orgânica Municipal: 

 

Considerando que o caucionamento de lotes quando da execução de loteamentos 
habitacionais vem previsto no artigo 18 inciso V da Lei Federal nº 6766/1979; 
 

 

Considerando que as formas de garantias existentes e possíveis no sistema jurídico 

pátrio; 

 

DECRETA 

 

Art.1°- Ficam caucionados, os seguintes lotes, como garantia para a execução das obras 

faltastes no prazo estabelecido, em relação ao LOTEAMENTO BRAUN, de propriedade de 

BRAUN E PAZUCH EMPREENDIMENTOS LTDA, imóveis ainda não matriculados no 

Cartório de Registro de Imóveis de Erval Seco/RS, estando ainda na matrícula da área maior 

sob números 2835 e 5020 do Livro 2-RG do Registro de Imóveis de Erval Seco/RS: da quadra 

01: Lotes nºs  01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07; da quadra 02: Lotes nºs 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12 e 13; da quadra 03: Lotes nºs 25 e 26.  

 

Art. 2º- Em relação a tais lotes, deverá incidir hipoteca especial em favor do Município, 

onde somente será determinada a respectiva baixa, assim que houver a verificação da conclusão 

de 100% das obras de infraestrutura. 

Parágrafo único: Poderá eventualmente algum lote ser substituído, desde que 

demonstrado de modo fundamentado as razões para tanto.  

 

Art. 3º- Caso as obras não sejam concluídas no prazo assinalado no termo e 

compromisso os proprietários deverão arcar com multa no importe de 30% (trinta por cento) do 

valor dos imóveis dados em caução, além do ressarcimento integral do custo da 

complementação da obra que vier a ser arcado pelo erário municipal.  

 

Paragrafo único: A vistoria será realizada pelos Servidores do Departamento de Engenharia e 

Departamento de Meio Ambiente;  

 

 



 

Art. 4°- Este Decreto deve ser encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis da  

Comarca, com respectiva firma reconhecida dos proprietários dos imóveis indicados 

no art. 1º deste Decreto. 

 

Art. 5º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 31 de agosto de 2021                  
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