LEI MUNICIPAL Nº 1844/2018, de 07 de Agosto de 2018.
“ Autoriza a concessão de uso de bem
imóvel

público (onde

funcionou o

antigo aterro sanitário) e dá outras
providências”.

CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE, Prefeita Municipal, no uso
de suas atribuições e de conformidade com o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do
Município de Doutor Ricardo.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso do
imóvel a seguir especificado, mediante concorrência pública, à pessoa jurídica e
legalmente constituída, para fins de instalação de indústria e/ou empresa.
§ 1º O imóvel objeto da concessão, constitui uma área de terra rural com
15.000 m² (quinze mil metros quadrados), encravados na área maior de forma
triangular, com a superfície de 30.250,00 m² (trinta mil, duzentos e cinquenta metros
quadrados), sem benfeitorias, situada na Linha Rio Branco, imóvel objeto da
matrícula nº 6.998, fls 01, Livro 02 - do Cartório de Registro de Imóveis de
Encantado - RS.

Art. 2º - A concessão de uso será gratuita, dentro dos prazos estabelecidos
na Lei Municipal nº1.591/2014, podendo ser prorrogada por igual período se a
finalidade da concessionária estiver sendo cumprida.

Art. 3º - A concessionária poderá realizar no imóvel obras e melhorias
necessárias ao cumprimento da finalidade da concessão de uso, sempre mediante
prévia anuência do Município, cujas benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio
da municipalidade, sem nenhum direito a qualquer indenização à concessionária.

Art. 4º - As demais normas e condições da concessão de uso do imóvel
acima qualificado serão estabelecidas na Licitação, no Contrato Administrativo e em
Lei Municipal específica após processo licitatório.

Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Doutor Ricardo - RS, aos 07 dias do mês de
Agosto de 2018.
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