
LEI  Nº 663-03/2007. 

(PROJETO DE LEI  Nº 199-03/2007). 

 
Autoriza  Concessão  de  Imóvel a Sociedade  de 
Damas Sempre Unidas e dá outras providências. 

 
  JOSÉ IRAN MARIA, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou de acordo 
com o Autógrafo nº 040 /2007 e sanciona a seguinte  LEI: 
 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para uso da associação, Sociedade de Damas 
Sempre Unidas de Boa Esperança, CNPJ nº 95.285.623/0001-64, o Imóvel, constituído do Prédio e Terreno onde 
funcionava até o final de 2006, a Escola Municipal de Boa Esperança, na localidade com o mesmo nome, matriculado 
no Registro de Imóveis de Lajeado, RS. 
 
 Art. 2º - O objetivo primordial da Concessão é instalação de uma Capela Mortuária no Imóvel 
concedido, visando ao atendimento de toda a população da localidade, podendo ainda o local ser utilizado para 
reuniões e encontros da população, sempre visando o superior interesse público coletivo e respeitado o objetivo 
primordial da concessão. 

 
 Art. 3º - A presente Concessão é  pelo prazo de 10 (dez) anos, período ao final do qual poderá ser 
renovada em períodos de 05 (cinco) anos, havendo interesse do Município e da associação. 
 Parágrafo único: A Concessão extinguir-se-á automaticamente com o uso diverso ao definido na 
presente Lei,  com o encerramento de atividade da associação, Sociedade de Damas Sempre Unidas de Boa 
Esperança, não importando a razão, ou se esta vier a exercer atividades imprópria  a moral, aos bons costumes ou 
ao interesse público.  

 
 Art. 4º - A Concessão é não onerosa, intransferível, inalienável, e no período de concessão deverá 
estar à disposição do Município, caso este venha necessitar do espaço para realização de reuniões que não 
interfiram nas atiividades para as quais está sendo feita a presente Concessão. 
 
 Art. 5º - A Associação Sociedade de Damas Sempre Unidas de Boa Esperança, poderá realizar 
benfeitorias no imóvel, com ou sem ajuda do Município, visando a sua adaptação para a nova utilização, não lhe 
cabendo qualquer indenização em caso de término da Concessão, nas situações previstas no artigo 3º(terceiro). 
 
 Art. 6º - Se o Município necessitar o imóvel antes do prazo de 10(dez) anos, será efetuado 
levantamento de custos das benfeitorias realizadas no imóvel, pela associação, Sociedade de Damas Sempre Unidas 
de Boa Esperança, com base nas notas fiscais das despesas,  por comissão  de dois representeantes do Município e 
um da associação  indicados para este fim, e o valor apurado será indenizado pelo Município à associação, 
proporcionalmente,  na razão de 10%  por cada ano completo faltante para terminar o prazo de concessão. 
 
 Art. 7º - Revogadas às Disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua pulbicação. 
 
   GABINETE DO PREFEITO, 10 de Maio de 2007. 
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