
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES 

 
 

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 1.161, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
 
 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES A 
OUTORGAR A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL À 
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. 

 
O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica, faz saber a todos os habitantes do Município, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso 
de bem imóvel à Polícia Militar de Santa Catarina, que tem como finalidade o 
atendimento ao interesse público de operacionalizar a sede própria de um 
Quartel no Município de Passo de Torres. 
 
Parágrafo único: O bem imóvel de que trata o caput deste artigo tem área de 
375,00 m² (trezentos e setenta de cinco metros quadrados), localizado em 
área institucional – AI15 – Quadra Z – Núcleo Urbano Colares – Matrícula nº 
4.065 do Ofício de Registro de Imóveis de Santa Rosa do Sul.  
 
Art. 2º. A cessão de uso de que trata esta Lei vigerá por quinze anos, 
podendo ser prorrogada independente de nova autorização legislativa, desde 
que haja interesse recíproco e, assim, se manifestarem as partes com 
noventa dias de antecedência do seu término, bem como poderá ser 
promovida doação definitiva, mediante termo destinado a tal finalidade.  
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Passo de Torres, em 14 de outubro de 2021. 
 
 
 

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

 
 

ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA 
Secretário de Administração e Finanças 
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