
LEI MUNICIPAL Nº 3316
Autoriza doaçpžo de um imóvel do Município ao CIMCA
Centro de Integraçp8o do Menor Carazinhens.

SEBASTI+ÒO OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a doar ao CIMCA -
Centro de IntegraçpØo do Menor Carazinhense, um imóvel de
propriedade do Município, com área de 3.710,12 m localizado na
Vila Esperança, nesta cidade de Carazinho-RS.

Art. 2º - A referida área, esta cadastrada no setor nº 07,
quadra nº 51 , lote nº 11 , com as seguintes confrontações:
ao Norte com área desta municipalidade; ao Sul, com área desta
municipalidade; ao Leste com área pertencente a Mitra Diocesana
de Passo Fundo-RS e, ao Oeste com a Rua Afonso Branda, inscrita
no Cartório de Registro de Imóveis de Carazinho, sob o nº
39.501, Livro 3-Z, folhas 135, em 08 de maio de 1972.

Art. 3º - A Área destina-se a construçpào de um núcleo do
CEBEM e do Lar da Menina, com área a ser construída de 518,35 m
conforme planta anexa.

Art. 4º - Ficara automaticamente rescindida a presente doa-
çpIo, caso npIo ocorra a construçpIo dentro do prazo de 2 (dois) a-
nos, a partir da vigência desta Lei.

Art. 5º - No caso de encerramento das atividades da Entida-
de, por qualquer motivo, o imóvel objeto da doaçp�o, revertera ao
Patrimônio do Município, juntamente com as benfeitorias que nele
vierem a ser construídas.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp�o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 11 DE MAIO DE 1983.

a)SEBASTI+nO OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ
Secretário
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