
LEI  nº 676-03/2007
(PROJETO DE LEI  nº 213-03/2007)

Autoriza   Concessão  de  Uso  de 
Imóvel ao Piquete Querência do Sul

RUDIMAR MÜLLER, 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 058 /2007 e sanciona a seguinte  LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para uso da Associação Piquete Querência 
do Sul, CNPJ nº 92.455.021/0001-10, uma área de terrenos  de 1.290,25 m².

Parágrafo único: A área de terras referida neste artigo é parte de uma área de 5.398,90 m², destinada a 
espaço de recreação e lazer,  sendo esta, parte da área global de 19.999,67 m2, do lado esquerdo da RS 
130, sentido Cruzeiro a Lajeado no fim do Bairro Vila Célia e início do Bairro Cascata, compreendida pela  
área de terras com matrícula nº 52/2549 de 1707/1991, no Cartório  do Registro de Imóveis de Lajeado.

Art. 2º - 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 encerramento das atividades 
da Associação Piquete Querência do Sul, não importando  a razão, ou se esta vier a exercer atividades diversas  
do seu Estatuto  Social  atual,  ou sua ação tornar-se imprópria   a moral,  aos bons costumes ou ao interesse 
público. 

Art. 3º - 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 evento.

Art. 4º - Não caberá a Associação Piquete Querência do Sul, qualquer tipo de indenização, para 
benfeitorias  que vierem a realizar  no imóvel,  em caso de término da Concessão,  em qualquer  das situações  
previstas no artigo 2º(segundo).

Art.  5º -  Revogadas  às  Disposições  em  contrário,  esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
pulbicação.

GABINETE DO PREFEITO,    19  de  Julho  de 2007.
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