
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.200/2019, de 03 de junho de 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder imóvel

público, mediante cessão de uso e dá outras providências.

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 Fica o Poder Executivo Municipal de Formigueiro autorizado a fazer a cessão de uso, a

título gratuito,  do imóvel  de propriedade do Município,  situado na Colônia da Aroeira,  s/nº,  nesta

cidade de Formigueiro,  para a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE MORANGUINHOS TERRA FOFA,

inscrita no CNPJ sob o nº 31.916.279/0001-81, com sede neste Município de Formigueiro. 

Art. 2º O imóvel, objeto da presente cessão de direito real de uso, onde funcionava a Escola

Municipal de Ensino Fundamental “São João Batista”, que foi desativada em 13 de março de 2017,

conforme Decreto nº 4.320/2017 e está assim especificado:

 Um prédio  de  alvenaria  com  114m²  e  terreno  com  área  total  de  505  m²,

localizado na VRS 808, na localidade denominada Colônia da Aroeira, neste Município;

Art. 3º O imóvel acima descrito, tem por destinação o funcionamento da sede da associação,

ponto de venda dos produtos e instalação da agroindústria para o beneficiamento de seus produtos,

além  dos  objetivos  previstos  em  seu  estatuto,  bem  como  atividades  afins,  sempre  levando  em

consideração o fortalecimento da agricultura familiar do nosso Município.

Parágrafo Único: Outras associações ou até mesmo pessoa física, que tenham por finalidade

a agricultura familiar, poderão usufruir do local, desde que com a prévia autorização da ASSOCIAÇÃO

DE PRODUTORES DE MORANGUINHOS TERRA FOFA.  

Art. 4º A cessão será feita pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada por prazo

igual  ou diferente,  desde que persista o interesse público,  mediante  a celebração do competente

instrumento entre as partes, devidamente justificado, ficando a concessionária obrigada a observar as

condições previstas na lei, sob pena de revogação da cessão.

Art. 5º A cessionária fica obrigada a observar as condições abaixo especificadas, sob pena de

revogação da cessão, independentemente de indenização pelas benfeitorias realizadas, a saber: 

I - manter-se regularizada perante os Órgãos Públicos, seja Federal, Estadual ou Municipal; 
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II - não alterar a finalidade da cessão, sob pena da cessionária ter que devolver, imediatamente, o

bem ao Município, bem assim, ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da mora, se promover

embaraço na devolução do imóvel; 

III - não transferir, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos decorrentes da cessão, sem a

anuência do Poder Executivo Municipal;

IV - atender, fielmente, as normas e exigências dos Poderes Públicos;

V - zelar para que não ocorra inutilização ou destruição do bem;

VI – efetuar o pagamento de despesas de água e energia elétrica;

Art. 6º Findo o prazo estabelecido no art. 3º da presente Lei e não havendo prorrogação entre

as  partes  ou  mediante  a  necessidade  de  retorno  das  atividades  escolares,  deverá  a  cessionária

entregar o imóvel à Municipalidade com todas as benfeitorias ali realizadas, sem qualquer direito de

retenção ou indenização, e independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo Único: Caso haja necessidade de retorno, a cessionária deverá entregar o imóvel,

conforme

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando o Poder Executivo Municipal

autorizado  a  regulamentar  por  Decreto,  se  necessário  para  a  reta  aplicação  legal,  revogadas  as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro
 Em 03 de junho de 2019.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                                   Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário de Administração
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