
 

LEI MUNICIPAL Nº 293/2005, de 25 de abril de 2005.  

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão 

de direito real de uso de  área rural, junto a Escola Municipal 

Humberto de Campos e dá outras providências. 

  

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

promover a concessão de uso do imóvel público, de 16,00m² (dezesseis metros quadrados),  localizado 

na Linha Santo Antonio, conforme LIVRO Nº 2 – REGISTRO GERAL, FICHA Nº 03, MATRICULA 

1.052. 

 

     Art. 2º - A beneficiária da presente concessão será a empresa 

BRASIL TELECOM S/A, CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0002-24, pelo prazo de 10 (dez) anos, a 

contar da assinatura do contrato. A presente concessão fica gravada com ônus da reversão em favor do 

municipio.  

 

     Art. 3º - Fica sob à responsabilidade da empresa BRASIL 

TELECOM S/A, custear as despesas de instalação e manutenção de uma torre de telecomunicação, 

compreendendo fechamento com alambrado,  entrada de energia e luz consumidas no imóvel ora 

concedido. Conforme minuta do contrato em anexo. 

 

     Art. 4º - Fica autorizada, pela presente lei, a dispensa de licitação 

em função do relevante interesse público, conforme art. 98 da Lei Orgânica Municipal, haja vista que o 

bem concedido servirá para a instalação de uma torre que viabilizará a instalação de telefonia de uso 

público.  

 

    Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 25 dias do mês de abril de 2005.                            
 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

     Registre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 



 


