
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.093/2017, de 23 de maio de 2017.

Autoriza  o Poder  Executivo a efetuar  Cessão de

Uso  gratuito  de  imóvel  urbano  de  sua  propriedade  à

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado efetuar Cessão de Uso gratuito

de  parte  do  imóvel  urbano  de  sua  propriedade,  situado  na  Rua  São João,  conforme

matrícula  de  nº  R.1/901,  em  favor  da  Companhia  Riograndense  de  Saneamento  –

CORSAN. 

Art. 2º A Cessão de Uso de que trata esta Lei se fará de forma gratuita, pelo prazo

de 10 anos.

Art. 3º A área a ser concedida será utilizada para a instalação de reservatório de

água  com  capacidade  para  100  mil  litros,  podendo  abastecer  aproximadamente  700

famílias.

§ 1º A cessionária receberá o imóvel no estado em que se encontra, ficando sob

sua inteira  responsabilidade a segurança,  zelo,  limpeza,  conservação, manutenção e a

execução de reparos quando se fizer necessário.

Art. 4º O imóvel cedido, após o encerramento do prazo de Cessão de Uso deverá

ser  devolvido  nas  mesmas condições  recebidas,  sob pena de responder  por  perdas  e

danos. 
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Parágrafo único. Revogada a Cessão de Uso, as benfeitorias porventura erigidas no imóvel

serão incorporadas ao Patrimônio do Município, não havendo por parte da cessionária,

direito a qualquer indenização ou retenção por benfeitorias que nele realizar.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.

           Em 23 de maio de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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