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Lei nº 1.407/2018 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder, em 
concessão de uso, imóvel da Linha Alto Alegre e dá 
outras providências. 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, em concessão de uso, o imóvel 

onde antigamente funcionava a Escola Municipal João Dachery, localizada na Linha Alto Alegre, para a 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ATOS, CNPJ nº 26.770.772/0001-04. 

Parágrafo único. A Associação, é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins 

lucrativos e suas finalidades são as descritas no artigo 2º do Estatuto Social, registrado sob nº 132 do 

Livro A-3 à folha 94 do Ofício de Serviços Notariais e de Registros de Muçum/RS. 

Art. 2º A manutenção do imóvel será de responsabilidade da cessionária. 

Parágrafo único. Ficará por conta exclusiva de cessionária, a recuperação do imóvel, sem 

qualquer direito de exigir ressarcimento do ente público municipal quando da desocupação, tendo, 

portanto, o prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da entrada em vigor da presente lei, para promover 

dita recuperação do imóvel. 

Art. 3º O prazo do comodato será de 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato 

de cessão, sem ônus para o cessionário. 

Art. 4º O imóvel deverá ser usado exclusivamente para as finalidades da cessionária, constantes 

em seus estatutos sociais, sob pena de rescisão da presente permissão de uso. 
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Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito.  
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 
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Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


