
LEI Nº 1.500, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

o uso remunerado do Ginásio Municipal de 

Esporte da cidade, e dá outras providências. 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do Município, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso remunerado 

do Ginásio Municipal de Esportes da Cidade, denominado "Mateus Albarello", e respectivo terreno, 

mediante prévio processo licitatório e contrato administrativo, imóvel de domínio municipal, 

localizado na Rua Padre Afonso Corrêa, nº 400, Centro, Taquaruçu do Sul/RS, com as seguintes 

características: Um prédio em alvenaria com área construída de 1.599,55m², sendo: 1.505,07m² um 

ginásio de esportes e 94,48m² uma churrasqueira, edificado sobre o lote urbano nº 02 da quadra "29", 

com área de 3.287,55m², matrícula nº 22.699, do  livro nº 2, registro geral, do Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca de Frederico Westphalen/RS. 

 

Art. 2º. O uso concedido destina-se à manutenção das atividades do Ginásio 

Municipal de Esportes, sendo que quaisquer construções ou modificações dependem de prévia 

aprovação e licenciamento da autoridade municipal competente. 

 

Art. 3º. A concessão de uso será outorgada pelo prazo de até cinco (05) anos, 

podendo ser prorrogada por igual período, a juízo da Municipalidade. 

 

Art. 4º. A concessão de uso será outorgada por contrato, no qual, além dos 

dispositivos supra, deverão constar as seguintes cláusulas: 

I - Obrigação do concessionário de manter e conservar o imóvel em permanentes 

condições de uso; 

II - Direito de o Município ocupar o imóvel, equipamentos e instalações para 

promover exposições, feiras, atividades sociais, culturais, esportivas e afins. 

 

Art. 5º. O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber, 

mediante a edição de Decreto. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 27 de abril de 2016. 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 


