
LEI MUNICIPAL Nº 3.192/2016

AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  A  REALIZAR
CONCESSÃO  DE  USO  DE  REDES  DE
ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  PARA  A
CORSAN.

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 Município autorizado a realizar  concessão de uso das redes de
abastecimento de água abaixo especificadas, de propriedade do município, para a Companhia
Riograndense de Saneamento - Corsan, mediante celebração de contrato:

I -  uma rede de abastecimento de água potável com tubulação DE 85mm e DN
75mm PVC PBA,  com início  na  RSC 149,  na  localidade  de  Lomba  Alta,  passando pela
localidade de Rincão dos Martimianos, numa extensão de 5.682,00m, até a propriedade do
Senhor Nildo Engel, na localidade de São Miguel, um reservatório elevado de inox escovado
com capacidade de 30m³ com torre e um buster;

II - uma rede de abastecimento de água potável com tubulação DE 85mm e DN
75mm PVC PBA, com início na RSC 149, na localidade de Rosinha, passando pela localidade
de Colônia Borges, numa extensão de 10.440,00m, até a propriedade do Senhor Marcos Luca,
na localidade de Colônia Diniz.

Parágrafo único. A manutenção das redes acima descritas e de seus componentes
fica sob responsabilidade da Corsan.

Art.  2º A presente concessão de uso tem por objetivo possibilitar  o direito  de
exploração das redes pela Corsan, para fornecimento de água potável para as localidades acima
identificadas, que não possuem água perene e de boa qualidade para o atendimento da população
residente.

Art.  3º A concessão  de  uso  ora  outorgada  à  Corsan  será  realizada  de  forma
gratuita, por tempo de vigência do contrato com a respectiva Companhia e com dispensa de
concorrência pública por se tratar de relevante interesse público.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 8 de julho de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
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LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA
      Sec. Municipal de Administração
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