
LEI MUNICIPAL Nº 3.184/2016

AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A
REALIZAR A DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL E
EQUIPAMENTO PARA A COOPASA.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a doação do bem imóvel e
equipamento  a  seguir  especificados  para  a  Cooperativa  Alternativa  São  Miguel  Ltda.  –
COOPASA: 

-  Uma fração  de  terras,  com área  superficial  de  1.321,86m2,  situada  no  lugar
denominado São Miguel,  neste  Município de Restinga  Sêca/RS,  registrado no Serviço  de
Registro  de  Imóveis  de  Restinga  Sêca  sob  matrícula  nº  8128,  fl.  01  do  Livro  nº  2  RG,
contendo a benfeitoria de um prédio de alvenaria com área de 78,20 m² (setenta e oito vírgula
vinte metros quadrados)

- Um forno à lenha com oito esteiras.

Art.  2º Os  bens  doados  destinam-se  exclusivamente  ao  funcionamento  da
COOPASA, que cumprirá com suas finalidades, conforme seu Estatuto Social.

Art. 3º Os bens não poderão ser vendidos, locados, emprestados ou transferidos, a
qualquer título, pela entidade beneficiária, sob pena de reversão ao patrimônio público.

Parágrafo único.  O equipamento poderá ser vendido, desde que comprovada a
sua inutilidade, devendo a beneficiária adquirir outro bem de semelhante finalidade, para uso
nas atividades fins da cooperativa.

Art.  4º  Em  caso  de  extinção  da  cooperativa  ou  constatação  quanto  a  não
utilização dos bens doados para os fins a que se propõe a presente doação, revoga-se o termo
de doação, obrigando-se a COOPASA a devolvê-los ao município em condições de uso. 

Art.  5º Serão  de  inteira  responsabilidade  da  COOPASA  todos  os  encargos
decorrentes da doação do imóvel. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 3 de junho de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
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