
 
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 

Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.176.10, de 03 de agosto de 2010. 
 
 

 
Autoriza o Executivo Municipal a 
receber em cessão de uso imóvel e 
prédio de propriedade da Mitra 
Diocesana de Passo Fundo. 

 
 
  
                        Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
receber em cessão de uso, sem ônus, fração de 2.156,11 m² do imóvel com 
área total de 3.500,00m² e prédio com área de 193,76m² de propriedades 
da Mitra Diocesana de Passo Fundo, situados na Localidade de Vila Seca. 
 
 

§ ÚNICO – A fração do imóvel e prédio, objetos 
do Termo de Cessão de Uso a ser firmado entre as partes, referido no 
caput deste artigo tem a seguinte descrição:  

 
 

Uma fração de terras localizada em área urbana, 
na localidade de Vila Seca, com 2.156,11 m², dentro de um todo maior de 
3.500,00 m², com um prédio de alvenaria coberto com telhas de 
fibrocimento, de 193,76 m², matriculada sob nº 32.622 do Livro nº 2- 
Registro Geral do Registro de Imóveis de Carazinho, com as seguintes 
confrontações: ao Norte com terras de Evaldo Diehl, ao Sul com terras de 
Lotário Bennemann, ao Leste com a estrada geral que vai a Linha Vitório 



(atualmente Estrada Osvaldo Vieira Sarmento) e ao Oeste com terras de 
Lotário Bennemann.  
 

 
  
Art. 2º - A presente cessão de uso que ora se 

autoriza, terá vigência de 10 (dez) anos a contar da assinatura, podendo 
ser prorrogada por iguais períodos mediante Termo Aditivo. 

 
 

Art. 3º - As condições da Cessão de Uso a ser 
firmada, estão descritas na minuta que passa a fazer parte integrante 
desta Lei. 

 

                                     Art. 4º - O Município utilizará a área cedida pela 
Mitra Diocesana de Passo Fundo, para: 

 
I – Instalação do Sub Posto de Saúde da Localidade de Vila Seca; 
II – Instalação do Centro de Atendimento a Saúde e Assistência Social, 
com ênfase para a Terceira Idade; 
III – Cultivo de hortaliças para utilização no Programa Cesta Básica, 
coordenado pela Assistência Social do Município. 
 
 
 

Art. 5º - Durante o transcurso deste exercício o 
Município irá proceder o levantamento das necessidades de reforma do 
prédio localizado no imóvel descrito no Parágrafo Único do Artigo 1º, 
desta Lei, quando então encaminhará ao Poder Legislativo, proposição 
solicitando autorização para abertura de crédito especial, contemplando 
materiais, mão de obra e despesas de conservação e manutenção.  
 
 

Art. 6º - No transcurso da vigência da Cessão de 
Uso autorizada nesta Lei, poderá ser utilizado o imóvel (terreno), para a 
finalidade exclusiva de ampliação do Pavilhão Católico, mediante 
celebração de termo aditivo ao contrato a ser firmado entre as partes, 



independente de autorização legislativa, desde que preservado o prédio 
descrito no artigo primeiro desta Lei.  

 
 
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita, 03 de agosto de 2010. 
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