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Lei nº 825/2008 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
imóvel para a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 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 firmar termo de Cessão de Uso com a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a finalidade de ceder sala do imóvel pertencente ao 

Município, localizada no térreo do Centro Administrativo Municipal, com 34,00 m². 

Art. 2º O imóvel cedido destina-se única e exclusivamente à instalação e funcionamento de uma 

agência de Correios, da ECT, no Município. 

Art. 3º A cessão será de forma gratuita, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

Art. 4º A cessionária não poderá ceder ou transferir para terceiros o imóvel objeto desta Lei. 

Art. 5º A cessionária obriga-se a realizar a conservação e reparos necessários, a fim de que o 

imóvel permaneça nas mesmas condições em que foram recebidas. 

Art. 6º Se houver a necessidade de realizar melhorias nas instalações, a cessionária deverá 

solicitar autorização para o Poder Público Municipal, e não serão indenizadas no final do contrato. 

Parágrafo único. As melhorias realizadas nas instalações poderão ser retiradas pela cessionária 

no final do contrato, desde que não afete a integridade física do prédio e das instalações. 

Art. 7º É parte integrante desta Lei, minuta do Termo de Cessão. 
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Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e oito. 

 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


