
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LEI N.° 8.191 DE 1.° DE NOVEMBRO DE 2018 

Autoriza concessão de uso de bens públicos 
de propriedade do Município, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 53, inciso IV. da Lei Orgânica do Município, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1 F i c a o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso dos bens 
públicos, abaixo relacionados, para empresa vencedora do processo licitatório para triagem, 
transbordo e destinação final de resíduos sólidos urbanos: 

I - Um terreno de cultura, situado em Púlpito, 1Dis t r i t o deste Município, com área superficial de 
15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados), confrontando-se pela frente com terras de Adão 
Ferreira Portal, fundos e por um lado com a estrada do Púlpito e, pelo outro lado com terras de 
Florêncio Francisco da Silveira, matriculado no Registro de Imóveis deste Município sob o n.° 
13.347; 

II - Um terreno de cultura, situado em Capão do Púlpito, 1.° Distrito deste Município, com área 
superficial de 15.000.00m2 (quinze mil metros quadrados), confrontando-se pela frente e por um 
lado com terras que pertenceram a Joaquim Inácio dos Santos, fundos com terras de Florêncio da 
Silveira e, pelo outro lado com estrada do Púlpito, matriculado no Registro de Imóveis deste 
Município sob o n.° 13.348; 

III - Área Total dos Prédios: 412.52m2 serão assim distribuídos: 

a) Recepção e Guarita: 54,00m2; 

b) Refeitório: 99,82m2; 

c) Casa do Zelador: 45,70m2; 

d) Prédio da Esteira: 141,00m2;e 

e) Prédio da Prensa: 48,00m2. 
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IV - Equipamentos: 

a) l(um) silo de carga da esteira de catação; 

b) l(uma) prensa hidráulica; 

c) l(uma) esteira de separação com 12m de comprimento com motor; 

d) l(uma) balança rodoviária com capacidade para 30 toneladas; e 

e) l(um) indicador eletrônico WT 1000. 

Art. 2.° O prazo de concessão será o mesmo da vigência do contrato a ser firmado 
com a empresa vencedora do processo licitatório. 

Art. 3.° Ao término do contrato firmado com a empresa vencedora do processo 
licitatório, os bens deverão ser devolvidos ao município no mesmo estado e nas mesmas condições 
em que foram concedidos. 

Art. 4.° Caso a empresa contratada realize alguma benfeitoria nos locais e bens 
concedidos, as mesmas, ao término do contrato, serão incorporadas ao Patrimônio da Prefeitura 
Municipal e Santo Antônio da Patrulha. 

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

Santo Antônio da Patrulha, 1 d e novembro de 2018. 

Daiçon A4aciel da Silva 

Preferco Municipal 

Registre-se e publique-se 
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Â^JtcL, 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças 
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