
MARCELO ALFREDO ROSA, Prefeito 
Municipal em Exercício 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 1063.09, de 29 de setembro de 2009. 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a 
realizar cessão de uso à Associação 
dos Servidores Municipais de 
Almirante Tamandaré do Sul e dá 
outras providências. 

 
 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar cessão de uso de um terreno urbano, sem benfeitorias com área 
de 3.904,18 m², dentro de um todo maior de 21.967,81m², com a 
Associação dos Servidores Municipais de Almirante Tamandaré do Sul. 
 

§ ÚNICO – O terreno urbano, objeto do Termo de 
Cessão de Uso referido no caput deste artigo será assim discriminado: 
 

I – Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área 
total de 3.904,18m², sito na cidade de Almirante Tamandaré do Sul, no 
quarteirão formado pelas Ruas Mário Linck, Avenida Brasil e estrada 
Osvaldo Vieira Sarmento com as seguintes confrontações: 
Ao Norte: medindo 78,50m com a Rua Sem denominação; 
Ao Sul: medindo 49,50m com a área remanescente do Município; 
Ao Leste: medindo 61,00m com a área remanescente do Município; 
Ao Oeste: medindo 67,54m com a estrada Osvaldo Vieira Sarmento. 
 



II – O imóvel acima referido está matriculado sob 
o nº 28970 do Livro nº 2 - Registro Geral do Registro de Imóveis de 
Carazinho. 
  

Art. 2º - O presente termo de uso que ora se 
autoriza, terá vigência de 20 (vinte) anos a contar da assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período mediante Termo Aditivo. 

 

Art. 3º - O Termo de Cessão de Uso a ser firmado, 
está descrito na minuta que passa a fazer parte integrante desta Lei. 

 
Art. 4º - Em caso de desacordo ao termo de uso 

e/ou de extinção da Associação dos Servidores Municipais de Almirante 
Tamandaré do Sul, os bens cedidos à entidade incorporar-se-ão 
automaticamente e concomitantemente ao patrimônio municipal. 
 

 Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2009. 
 
 

 
                                           Marcelo Alfredo Rosa 

                                Prefeito Municipal 
                               em Exercício 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
             Daiane Kolling 
Assessora Especial de Gabinete 
                Designada 
 

 
 


