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LEI Nº 1137, DE 10 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

 Autoriza o Poder Executivo a ceder, na 
modalidade de Direito Real de Uso com 
Reserva de Domínio, escolas municipais e 
os equipamentos às comunidades que no-
mina, e dá outras providências.   

  
 DOLORES MARIA KUNZLER, Prefeita do Município de Sério, Estado do 
Rio Grande do Sul, 
 

FAÇO SABER que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
    
 Art. 1°  Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, na modalidade “Direito Real 
de Uso com Reserva de Domínio”, as escolas municipais desativadas que nomina, para 
comunidades do interior do município, respectivas. 
 
 NOME DA ESCOLA            BENEFICIADA 
 EMEF Felipe Lassen  Sociedade Sempre Unidas de Lavador 
 EMEF Sete de Setembro Associação de Bolão 20 de Novembro - AAAlegre 
   
 Art. 2º  A cedência que trata essa lei será sem ônus, cabendo a comunidade 
beneficiada os cuidados de manutenção bem como reposição dos equipamentos e 
objetos existentes no interior do prédio recebido, ficando estes, incorporados ao 
patrimônio da municipalidade. 
 § 1º Caberá, a beneficiada além das despesas de manutenção, a de água e energia 
elétrica  conforme o estabelecido em termo de compromisso. 
 § 2º Será firmado termo de compromisso, onde far-se-à constar as respectivas 
responsabilidades, apondo termo o presidente e o secretário. 
 § 3º A comunidade beneficiada deverá estar devidamente organizada e em 
situação regular com suas obrigações legais. 
 
 Art. 3º Terá para si, o município, a posse do bem, bem como dos objetos do 
interior do prédio e os equipamentos.  
 
 Art. 4º O prazo da cedência será indeterminado 
 § 1º – Em caso de rompimento da cedência, a parte interessada deverá 
comunicar a outra, por escrito, num prazo não inferior a 90 (noventa dias).  
 § 2º - Não haverá prejuízos da reposição dos equipamentos e objetos, por parte 
da beneficiada, em caso de rompimento, sendo permitido acordo financeiro 
compensatório, quando da não reposição. 
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 Art. 5º  A comunidade beneficiada poderá usufruir na sua completude de todo o 
espaço físico da escola cedida, respeitando-se no uso, os bons costumes.  
 
 Art. 6º É parte integrante desta Lei, relação de equipamentos e objetos, 
individualmente, constantes nos arquivos do patrimônio municipal, que acompanhará, 
inclusive, o temo de compromisso firmado.  
 
 Art. 7º  Reserva a municipalidade, a direito de uso para atividade de interesse 
público, cabendo-lhe, sempre após o uso, a entrega na mesma ordem recebida. 
 Parágrafo Único – O uso que trata esse artigo, será precedida de comunicação 
antecipada de no mínimo 30 (trinta) dias. 
  
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
   GABINETE DA PREFEITA, em 10 de Outubro de 2011. 
 
 
 

DOLORES MARIA KUNZLER 
                Prefeita 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
VLADEMIR G DE CARVALHO 
Sec. d a Adm. e Planejamento 


