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ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 958 DE 24 DE NOVEMBRO 
DE 2010, QUE INSTITUI A POLÍTICA HABITACIONAL DE 
INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, 
ACRESCENTA DISPOSIÇÕES, REVOGA ARTIGO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
GUERINO PEDRO PISONI, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais: 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá 

aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O art. 30, da Lei Municipal nº 958, de 24 de novembro de 2010 passa 

a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 30 - Após cumprimento integral do prazo de vigência do contrato de 

Concessão de Direito Real de Uso para fins de moradia, o imóvel público objeto do 
mesmo poderá ser doado pelo Município ao respectivo beneficiário. Obrigatoriamente 
deverá ser condicionado ao negócio jurídico às seguintes cláusulas:  

 
I - Destinação exclusiva para moradia do (a) donatário (a) e sua família;  
II - Impenhorabilidade e inalienabilidade; 
III - Proibição de locação, venda ou transferência a terceiros; 
IV – Referidos dispositivos deverão ser respeitados pelo período mínimo 

mencionado, conforme Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, sob pena de 
retomada do imóvel concedido. 

 
§ 1º - Antes de cumprido o prazo integral da vigência do contrato de 

concessão de direito real de uso, poderá optar, o concessionário, por converter o 
negócio em compra de terreno público, devendo, nesse caso, ser celebrado novo 
termo, ajustando-se o preço e a forma de pagamento dos valores ao Município, de 
acordo com avaliação prévia. 

  
§ 2º - Se houver a rescisão antecipada do contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso, bem assim se não for editada a Lei específica de que trata o caput deste 
artigo ou se a Concessão de Direito Real de Uso não for convertida em contrato de 
compra e venda de terreno público, as construções e benfeitorias realizadas no imóvel 
popular reverterão ao Município no final do contrato, sem que reste ao concessionário o 
direito de receber qualquer indenização.” 

 
Art. 2º - O art. 34, da Lei Municipal nº 958, de 24 de novembro de 2010 passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 34 - A Permissão de Uso de bem imóvel para fins de moradia poderá 
ser outorgada pelo prazo de até 10 (dez) anos, sendo que obrigatoriamente deverá ser 
condicionado ao negócio jurídico às seguintes cláusulas:  

I - Destinação exclusiva para moradia do (a) donatário (a) e sua família;  
II - Impenhorabilidade e inalienabilidade; 
III - Proibição de locação, venda ou transferência a terceiros; 
IV – Referidos dispositivos deverão ser respeitados pelo período mínimo 

mencionado, conforme Contrato de Permissão de Uso, sob pena de retomada do 
imóvel concedido. 

 
Parágrafo Único - Após cumprimento integral do prazo de vigência do 

contrato de Permissão de Uso para fins de moradia, o imóvel público objeto do mesmo 
poderá ser doado pelo Município ao respectivo beneficiário.” 

 
Art. 3º - Fica revogado o art. 35 da Lei Municipal nº 958, de 24 de novembro 

de 2010. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, EM 09 DE JUNHO DE 
2015. 

 
 
 
 

GUERINO PEDRO PISONI 
Prefeito Municipal 
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VICENTE LUIZ PISONI 
Secretário de Administração e Finanças 
 


