
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito 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 1.824.17, de 17 de agosto de 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
um terreno urbano ao Coral 
Cant’Arte e dá outras providências. 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao coral 
Cant’Arte – Associação Artística e Cultural de Almirante Tamandaré do 
Sul, associação civil, sem fins econômicos, com sede na Avenida General 
Lopes de Oliveira, S/N, nesta cidade de Almirante Tamandaré do Sul, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.123.476/0001-69, um terreno urbano, sem 
benfeitorias, com área total de 1.600,00m² (mil e seiscentos metros 
quadrados), localizado no lado impar da Rua Carlos Francisco 
Gloeckner, esquina com o lado ímpar da Avenida Gal. Lopes de Oliveira, 
na cidade de Almirante Tamandaré do Sul, lote 001 da quadra 010 do 
setor 002, com as seguintes medidas e confrontações: ao norte, em 
40,00m (quarenta metros) com a Av. Gal. Lopes de Oliveira, onde faz 
frente; ao sul, em 10,00m (dez metros) com a área de Jorge Antunes da 
Silvae, noutra parte, em 30,00m (trinta metros) com o lote 002; ao leste 
em 40,00m (quarenta metros) com a Rua Carlos Francisco Gloeckner, 
onde faz frente; e, ao oeste em 40,00 (quarenta metros) com área de Jorge 
Antunes da Silva, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Carazinho, matrícula nº 35.353. 

 
Parágrafo único. A doação do terreno descrita no caput deste 

artigo, destina-se a construção de um centro cultural, tendo por 



finalidade o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais e de 
interesse da comunidade local. 

 
       Art. 2º Para receber a doação do referido terreno, autorizada 
pela presente Lei, a entidade deverá estar adimplente com as fazendas 
públicas. 

 
Art. 3º O Coral somente poderá realizar edificação no imóvel, 

após a aprovação do projeto e a respectiva licença de construção 
expedida pelo Município, de acordo com a legislação vigente. 

 
Art. 4º Caso o Coral não efetuar a construção do prédio no 

prazo de 03 (três) anos, a contar do recebimento da escritura de doação, o 
imóvel reverterá, automaticamente, ao patrimônio do Município, sem 
que a entidade tenha direito a qualquer indenização. 

 
Parágrafo único. O prazo constante no caput deste artigo 

poderá ser prorrogado, pelo Poder Executivo, por igual período. 
 
Art. 5º Caso sejam encerradas, por qualquer motivo e em 

qualquer época, as atividades do coral Cant’Arte, a área e a construção 
serão revertidas ao patrimônio do Município, sem ressalvas ou 
indenizações.  

 
Art. 6º No prédio que será construído, serão permitidas apenas 

atividades voltadas de cunho artístico, cultural e bem estar dos cidadãos, 
conforme objeto desta doação. 

 
Art. 7º Fica vedada a utilização do imóvel doado para 

atividades amorais, político-partidárias, religiosas ou diversas do 
estabelecido na presente Lei. 

 
Art. 8º O Município não será responsável pela edificação ou 

pelos pagamentos oriundos de débitos contraídos pela Entidade, 
resultantes da construção do prédio. 



 
Art. 9º Caso o donatário não cumprir qualquer das condições 

estabelecidas na presente Lei ou utilizar o imóvel descrito no artigo 1º 
para fins diversos do estabelecido, o imóvel reverterá, automaticamente, 
ao patrimônio do Município, sem que a entidade tenha direito a 
qualquer indenização. 

 
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de agosto de 2017. 

 
 

                                        Valdeci Gomes da Silva 
                                Prefeito Municipal 

    Registre-se e publique-se 
                    Data Supra 

 
 
  Virginia Quadros da Silva 

       Assessora de Projetos 

 


