
LEI MUNICIPAL Nº 4.031
Autoriza concessπo de uso de um imóvel do Município a 
Associaçπo dos Moradores da Vila Ouro Preto.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, 
para fins de uso, um imóvel de propriedade do Município de Cara-
zinho, com área de 488,40 localizado no Setor 07, Quadra 90, 
Lote 19, na Rua Edi Marcondes, lado par, distante 50,90 m da 
esquina  da  Rua  Paulino  Chaves  da  Rosa,  nesta  cidade,  a 
ASSOCIAÇ├O DOS MORADORES DA VILA OURO PRETO, com as seguintes 
confrontações: ao Norte, com 44,00 m com Rene Pereira dos Santos 
(lote 02); ao Sul, com 37,40 m com Delmo Dillemburg (lote 20); 
ao Leste, com 12,00 m com a Rua Edi Marcondes; e a oeste com 
12,00 m com Jairo Lucas Eglior (lote 16) e Arnoldo Lutkmaier 
(lote  17),  matriculado  no  Oficio  de  Registro  de  Imóveis  de 
Carazinho sob nº 9.761, Livro nº 2-RG, e conforme planta anexa 
que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º - O imóvel objeto desta concessπo, destina-se a 
construçπo da sede da referida Associaçπo.

Art. 3º - A concessπo autorizada pelo artigo 1º, terá a du-
raçπo de dois anos para a edificaçπo da sede social, a partir 
dai  mais  quinze  anos,  renovável  automaticamente  por  igual 
período se, comprovadamente o imóvel estiver sendo usado para a 
finalidade a que se propõe.

Art. 4º - A construçπo de benfeitorias no local, deverπo 
ser previamente licenciadas e aprovadas pelo Município.

Art. 5º - Em caso de extinçπo da sociedade, as benfeitorias 
passarπo a integrar o patrimônio do Município, ficando a conces-
sπo de uso do imóvel automaticamente revogada.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 28 DE JUNHO DE 1990.
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