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LEI   MUNICIPAL Nº  4770/2011 
 
 
 

Autoriza a Cessão de uso de um terreno do 
Município, com área de 966,85m2 (novecentos e 
sessenta e seis metros e oitenta e cinco centímetros 
quadrados), para Liga Feminina de Combate ao 
Cancer, com a finalidade de construção da sede da 
entidade, e dá outras providências. 

 
 

 ROBERTO FARIAS NAGERA, Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em 
cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município,  sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1 -  Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a cessão de uso de 
um terreno com área de 966,85m2, para a LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER, 
inscrita no CNPJ nº09.176.133/0001-98, com sede na rua General João Antonio,1325,nesta 
cidade, com a finalidade da  construção de sua sede. 

 
Parágrafo Único – O Terreno objeto da cessão de uso, prevista no caput, com a seguinte 
descrição: terreno  urbano sob nº4, com a área de 966,85m2 (novecentos e sessenta e seis 
metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), sem benfeitorias, localizado na rua Pinheiro 
Machado, lado par, distando 29,00metros da Av.Dr.Manoel Cipriano D Avila, quarteirão 
formado pelas ruas Pinheiro Machado, 7 de Setembro, 14 de Julho e Av.Dr.Manoel Cipriano 
D”Avila, nesta cidade,  com as seguintes medidas e confrontações: ao norte, na extensão de 
cinqüenta metros e vinte centímetros, com terreno de Alfredo Alvaro Peixoto da Rosa, ao Sul 
na extensão de cinqüenta metros e vinte centímetros, com  terreno  pertencente a Marco 
Aureleio Dessessarde; ao Leste, na extensão de dezenove metros e vinte e seis centímetros, 
com terreno pertencente a sucessão de Noé Melo Mesquita; e ao Oeste, na extensão de 
dozenove metros e vinte e seis centímetros, com a rua Pinheiro Machado, onde faz frente.  

 

Art. 2 -  O terreno em referência reverterá ao patrimônio público municipal, bem 
como todas as benfeitorias ali realizadas, caso lhe sejam dadas destinações diferentes ao 
previsto nesta Lei, ficando ciente o interessado que o bem em pauta é intransferível, 
inalienável e não negociável, tendo como prazo de (02) anos, para realizar a construção da 
sede, a partir da publicação desta Lei. 

 
 
 
 
Art. 3° -  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 

data de  sua publicação. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, EM 29 DE NOVEMBRO 
DE 2011. 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 EM DATA SUPRA. 

 
      ROBERTO FARIAS NAGERA 

                                                                                           PREFEITO MUNICIPAL 
MARLEI DE MELLO RUMPEL 
SEC.MUNIC.ADMINSITRAÇÃO 
Certifico que a presente lei foi afixada no quadro 
de avisos e publicações em 29/11/2011.livro 32. 


