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LEI Nº. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA faz saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e ele 

     Art. 1.º 

viger com a redação seguinte:

maior lance vencedor, relativos 

30% (trinta por cento) do valor do bem 

o arremate, e o restante, correspondente aos outros 

30 ( trinta) 60 (sessenta e 90 (noventa)

integralidade no prazo de 24 horas após o arremate, todos

dinheiro, aos cofres públicos, quando também deverá ser a

Parágrafo único:

logo se comprove a quitação da ultima parcela.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na da

as disposições em contrário.

                      

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei 

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

LEI Nº. 1.719/16, DE 13 DE MAIO DE 2016

 

“ALTERA E CONSOLIDA A LEI 1699/2015 DE 

14.03.2016, ALTERANDO O ARTIGO 

SEGUNDO  QUE PASSA A VIGER COM NOVA 

REDAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA faz saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica alterado o artigo segundo da Lei 1699/2016  que passa a 

viger com a redação seguinte: 

“ Art. 2.º - O valor dos 100% (cem por cento) devidos, em face do 

maior lance vencedor, relativos a cada imóvel, poderão ser pagos com 1 (uma) entrada de 

por cento) do valor do bem no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 

e o restante, correspondente aos outros 70% (setenta po

( trinta) 60 (sessenta e 90 (noventa) dias, ou então, facultado o pagamento em sua 

integralidade no prazo de 24 horas após o arremate, todos mediante depósito bancário, em 

nheiro, aos cofres públicos, quando também deverá ser assinada a Carta de Adjudicação.

único: Em caso de parcelamento, a Carta de Arrematação será expedida tão 

logo se comprove a quitação da ultima parcela.  

.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                        EM            13            MAIO     DE      2016

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
            PREFEITO MUNICIPAL 

 
DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
            PREFEITO MUNICIPAL 

MA T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

7900 e Fax: (66) 3461-7930 

6. 

ALTERA E CONSOLIDA A LEI 1699/2015 DE 

14.03.2016, ALTERANDO O ARTIGO 

SEGUNDO  QUE PASSA A VIGER COM NOVA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA faz saber que a Câmara 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

alterado o artigo segundo da Lei 1699/2016  que passa a 

dos 100% (cem por cento) devidos, em face do 

pagos com 1 (uma) entrada de 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 

por cento)  divididos em 

dias, ou então, facultado o pagamento em sua 

mediante depósito bancário, em 

ssinada a Carta de Adjudicação. 

rrematação será expedida tão 

ta de sua publicação, revogadas 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  

6. 

 

ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 


