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LEI   Nº 1547 – de 28 de dezembro de 2020. 

 

 

AUTORIZA O RECEBIMENTO DE IMÓVEL 

POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DE 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Enfª. Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do município de 

Cristal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte Lei, 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em dação em pagamento de dívidas 

oriundas de tributos municipais, sendo os imóveis de propriedade de Olintho G. Schlabitz e 

Egydio Alfredo Schlabitz, avaliado em R$ 301.485,57 (trezentos e um mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) assim caracterizado: 

 

                  Imóvel- A quadra número (31), na zona urbana, na cidade de Cristal-RS, com 

área superficial de dezoito mil, oitocentos e noventa cinco metros e cinquenta decímetros 

quadrados (18.895,50 m².), confrontando: ao Norte, na extensão de (108,60m.), com a Rua 

Beira Rio; ao Sul, na extensão de (113,70m.), com uma Rua Projetada; ao Leste, na extensão 

de (170m.), com a Avenida Emancipação; ao Oeste, na extensão de (170m.), com a Rua Rio 

Grande. Adquirente, digo, Proprietário: Olintho Guilherme Schlabitz, contador. CIC 302 605 

900 53, conforme matrícula nº 26.232, livro n° 2, Registro de Imóveis de Camaquã – RS. 

 Imóvel – A quadra número (36), na zona urbana, na cidade de Cristal-RS, com 

a área superficial de seis mil, oitocentos e vinte metros quadrados (6.820 m².), confrontando: 

ao Norte, na extensão de (55m.), com a Rua Beira Rio: ao Sul, na extensão de (55m.), com 

uma Rua Projetada: ao Leste, na extensão de (124m.), com a Rua Sete de Setembro.    . . . . . . 

.  Proprietário: Olintho Guilherme Schlabitz, contador, CIC 302 605 900 53., conforme 

matrícula n° 26.235, livro n° 2, Registro de Imóveis de Camaquã-RS. 
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 Imóvel – Lote urbano número (17), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal-RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador; Projetada da qual dista 195 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados (1.830 m².), confrontando : ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador: ao Oeste, onde faz fundos, na extensão de (15m.), com 

propriedade de Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte , na extensão de (122m.) de 

frente a fundos, com o Lote 16; ao Sul , na extensão de (122m.) de frente a fundos, com o 

Lote 18, ambos propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO ALFREDO 

DO SCHLABITZ., conforme matrícula n° 26.249, livro n° 2, Registro de Imóveis de 

Camaquã-RS. 

 Imóvel – Lote urbano número (18), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal – RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador: Projetada da qual dista 180 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados (1.830m².), confrontando: ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador: ao Oeste, onde faz fundos, na extensão de (15m.), com 

propriedade de Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte, na extensão de (122m.) de 

frente a fundos, com o Lote 17; ao Sul, na extensão  de (122m.) de frente a fundos, com o lote 

19, ambos de propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO ALFREDO 

DO SCHLABITZ., conforme matrícula n° 26.250, livro 2,  Registro de Imóveis de Camaquã-

RS. 

 Imóvel – Lote urbano número (19), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal-RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador; Projetada da qual dista 165 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados (1.830m².), confrontando: ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador; ao Oeste, onde faz fundo, na extensão de (15m.), com 

propriedade de Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte, na extensão de (122m.) de 

frente  a fundos, com o Lote 18; ao Sul, na extensão de (122m.) de frente a fundos, com o 

Lote 20, ambos de propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO 

ALFREDO DO SCHLABITZ., conforme matrícula n° 26.251, livro n° 2 , Registro de 

Imóveis de Camaquã-RS. 
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 Imóvel – Lote urbano número (20), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal-RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador; Projetada da qual dista 150 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com a área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados(1.830m².), confrontando: ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador; ao Oeste, onde faz fundos, na extensão de (15m.), com 

propriedade da Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte, na extensão de (122m.) de 

frente a fundos, com o Lote 19; ao Sul, na extensão de (122m.) de frente a fundos, com o lote 

21, ambos de propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO ALFREDO 

DO SCHLABITZ. Conforme matrícula n° 26.252, livro n° 2, Registro de Imóveis de 

Camaquã-RS. 

 

 Imóvel – Lote urbano número (21), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal-RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador; Projetada da qual dista 135 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados (1.830m².), confrontando: ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador; ao Oeste, onde faz fundos, na extensão de (15m.), com 

propriedade da Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte, na extensão  de (122m.) de 

frente a fundos, com o Lote 20; ao Sul, na extensão de (122m.) de frente a fundos, com o lote 

22, ambos de  propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO ALFREDO 

DO SCHLABITZ. Conforme matrícula n° 26.253, livro 2, Registro de Imóveis de Camaquã-

RS. 

 Imóvel – Lote urbano número (22), na Quadra número (124), sem 

benfeitorias, na Rua Amaral Ferrador, na cidade de Cristal-RS., no quarteirão formado pelas 

ruas: Amaral Ferrador; Projetada da qual dista 120 metros; propriedades das Sucessões de 

Walbrito de Albuquerque e José de Matos, com área superficial de hum mil, oitocentos e 

trinta metros quadrados (1.830m².), confrontando: ao Leste, onde faz frente, na extensão de 

(15m.), com a Rua Amaral Ferrador; ao Oestes, onde faz fundos , na extensão de (15m.), com 

propriedade da Sucessão de Walbrito de Albuquerque; ao Norte, na extensão de (122m.) de 

frente a fundos, com o Lote 21; ao Sul, na extensão de (122m.) de frente a fundos, com o lote 

23 ambos de  propriedade de Egydio Alfredo Schlabitz. Proprietário:  EGYDIO ALFREDO 

DO SCHLABITZ. Conforme matrícula nº 26.254, livro n° 2, Registro de Imóveis de 

Camaquã-RS. 
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Art. 2º A escritura de dação em pagamento do imóvel descrito no art. 1º deverá ser efetivada 

no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, findo os quais esta lei perderá 

sua eficácia, devendo, então, o Poder Executivo promover a execução da dívida. 

 

 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

28 de dezembro de 2020. 

 

 

Enfª FÁBIA RICHTER 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

SILVANA CARVALHO MOREIRA 

Secretária Municipal - SMARH 

 

 

 


