
LEI MUNICIPAL Nº 4.091
Autoriza o Município a fazer doaçπo para a Mitra Dioce-
sana de Passo Fundo - Paroquia Nossa Senhora de Fátima
de um imóvel urbano com a área de 1.960 metros 
quadrados e da outras providencias.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO DO MUNICµPIO DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art. 1º - É o Município de Carazinho autorizado a fazer 

doaçπo de uma área urbana para a Mitra Diocesana de Passo Fundo 
- Paroquia Nossa Senhora de Fátima desta cidade, constituída dos 
seguintes lotes do Loteamento da Vila Rica, nesta cidade, de 
propriedade do Município: lote nº 19, com registro nº 36228, 
Livro 3V; lote nº 20, com Registro nº 36694, Livro 3V; lote nº 
21, com Registro nº 37253, Livro 3V e lote nº 22, com Registro 
nº 37253 , Livro 3V, que somam uma área de 1.960,00 (um mil 
novecentos  e  sessenta  metros  quadrados)  metros  quadrados, 
localizada  na  Rua  Lourival  Vargas,  distante  49,00  metros  da 
esquina com a Rua Guilherme Beccon, no setor 06, quadra 65, lote 
34  no  Bairro  Vila  Rica,  nesta  cidade,  com  as  seguintes 
confrontações:  ao  Norte  ,  49,00  metros  com  a  Rua  Lourival 
Vargas; ao Sul, 49,00 metros com Albino Kart, lote 14; Francisco 
Fraugenio A. dos Santos, lote 15; Francisco Rossato, lote 29; 
Nadir Graciano, lote 27; a Leste, 40,00 metros com o Município 
de Carazinho, lote 11 e a Oeste, 40,00 metros com o Município de 
Carazinho, lote 09.

Art. 2º - A Mitra Diocesana de Passo Fundo - Paroquia Nossa 
Senhora  de  Fátima  compromete-se  a  construir  na  área  doada  e 
transcrita no artigo anterior, um Pavilhπo social-esportivo para 
uso da comunidade do Bairro num prazo improrrogável de 2 (dois) 
anos, sob pena de, nπo o fazendo neste prazo, o imóvel reverter 
ao patrimônio do Município.

Paragrafo único - A alteraçπo da finalidade para a qual foi 
autorizada  a  doaçπo,  ensejara  a  reversπo  do  patrimônio  ao 
Município, a qualquer tempo.

Art. 3º - É facultada ao Município de Carazinho usar as de-
pendências do pavilhπo, social-esportivo a ser construído pela 
Mitra  Diocesana  de  Passo  Fundo  -  Paroquia  Nossa  Senhora  de 
Fátima  sempre  que  achar  necessário  livre  do  pagamento  de 
quaisquer  valores  a  titulo  de  aluguel  ou  arrendamento  ou  de 
quaisquer  Taxas  que  venham  a  ser  instituídas  pela  entidade 
mantenedora,  bastando  requisiçπo  enviada  em  tempo  hábil  pelo 
Governo do Município.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 05 DE DEZEMBRO DE 
1990.              

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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