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Emancipado em 20 de ma.9o de 1 992

LEI MUNICIPAL N'1.529, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.
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DESaFETA BENS

LHES For DADA

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A AFETA.LOS PARA A
uso NA coNsnrurcio DE pAReuE ttuNtctpAl DE
EVENTOS.

ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS, Preteito Municipal de SANTO ANTONIO DO
PLANALTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAgO SABER que

o

Poder Legislativo aprovou

e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

Art

10. Ficam desafetados da destinagao que lhes foi estabelecida, por ocasiao da

aquisioao, os seguintes bens im6veis:

-

I um lerreno u.bano, sem benfeito.ias, com a.ea de 5.000,00 (cinco mil metros
quadrados), havido atrav6s de desapropria€o, destinado a ser utilizado na instahgao de
Planta lndustrial, objeto da matricula no Oficio do Registro de lm6veis da Comarca de
Carazinho no R.1-31.294;
ll - um terreno urbano, sem benfeitorias, com 6rea de 15.000,00 (quinze mil melros
quadrados), adquirido com autorizaQeo e destina9So especifica para constitui9eo do Distrito
lndustrial, constantes da Lei Municipal no'1072, objeto da matricula no Oficio do Registro de
Im6veis da Comarca de Carazinho no R.3-34.

Art.2o. O Poder Executivo Municipal podera afetar os bens im6veis de que trata o
e incisos, desta lei, no todo ou em parte, e constituiqao de Parque Municipal de Eventos,
no qual podereo ser projetadas e desenvolvidas atividades de fomento i realizaQao das
diretrizes da administra€o municipal e de execuqao destas, em todas as 6reas, especiaimente,
as ligadas a educageo e cultura, ao cultivo das tradi96es do Estado, ao desenvolvimento
art.

10

econ6mico e social, aos desportos e ao lazer de todas as faixas et6rias.

Art

30.

As despesas necessarias e execuqeo do disposto no art.20 desta

Lei,

correrao a conta de dotagoes orgamentarias especificas, reiacionadas as atividades que serSo
desenvolvidas no Parque Municjpal de Evento$, na forma das leis, do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orgamentirias e do OrQamento Anual.

Parigrafo Unico. Na hipdtese de constituiqeo do Parque Municipal de Eventos, o
Poder Executivo observara, para a realizagao de despesas, o cumprimento do disposto no
paragrafo l]nico do art. 8'da Lei Complementar 101,/2000.
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em 20 de mar9o de

Art.40. Esta leientra em vigor na data de sua publicageo.

GABINETE DO PREFEITO fiAUNICIPAL DE SANTO ANT6NIO PLANALTO, Ei'I 02
DE OUTUBRO DE 20I8.

ELro GILEERTo LUz DE FRETTAS,
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
no Painel Municioai
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