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LEI Nº 1.495, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 Autoriza o Poder Executivo a Celebrar Termo 

de Autorização de Uso de Bens com o 
Conselho Comunitário Primeiro de Maio – 
Nova Ramada. 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado realizar cedência do terreno e das construções em que 
funcionava a Escola Municipal Primeiro de Maio, na localidade de Primeiro de Maio, a qual se encontra 
desativada. 

§ 1º A área do imóvel a ser cedido possui fração de terras de cultura, com área de 10.000 m2, 
situada no atual distrito de Barro Preto, neste município, fração de terras essa que faz parte de um todo 
maior de um milhão e cinquenta e cinco mil setecentos metros quadrados, que confrontando ao norte 
com terras devoluta e herdeiros de Ana Demetrio Machado, ao sul, leste e oeste com terras devolutas e 
tem a forma de um quadrado, com cem metros de extensão de cada lado. O imóvel este matriculado sob 
o nº 1.642 no Registro de Imóveis de Ijuí – Registro Patrimonial nº 1003. 

§ 2º Sobre imóvel citado no parágrafo anterior está um prédio de alvenaria, medindo 14,00 m x 
6,90 m, com banheiro de 1,90 m x 2,70 m - Registro Patrimonial nº 981.  

Art. 2º O Conselho Comunitário Primeiro de Maio, ficará responsável pelo zelo, manutenção e 
conservação, modificações necessárias, tanto do prédio, bem como do terreno, podendo utilizá-los para 
fins comunitários, reuniões, eventos e festividades. 

Art. 3° Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cessão de 
Uso. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            Nova Ramada/RS, 21 de Agosto de 2018. 
                                          

           Marcus Jair Bandeira 
            Prefeito  
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               Marinez de Lima Rubert                                                                 
     Secretária Municipal de Administração 


