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Lei nº 1.051/2011 

Autoriza a concessão de uso de imóvel para 
instalação de indústria e dá outras providências. 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de concessão de uso de 

imóvel descrito no artigo 2º desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado ELIZABETE CARVALHO, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.434.782/0001-81. 

Art. 2º O Imóvel objeto da concessão de uso constitui-se de parte de um prédio industrial com 

1.793,34m2 edificado, com pé direito de 7,00m, refeitório, banheiros, depósito, escritório, em alvenaria 

de tijolos furados à vista, piso de concreto pintado, com reservatório metálico de 36m2, hidrantes 

conforme PPCI, devidamente cercado, com calçadas e calçamento interno ao imóvel, com 

transformador de 300KVA, sobre uma área de terra com superfície de 2.300,00m2, situada na rua João 

Baldo  nº 115. 

Parágrafo único. A parte do imóvel a ser utilizada pela empresa é de uma área com 340,63m² 

denominada de sala 2. 

Art. 3º A concessão do uso do imóvel objeto desta lei fica vinculada as seguintes condições: 

I – Dedicar-se as atividades propostas de fábrica de embalagens de material plástico; 

II – Iniciar as atividades dentro de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato de cessão de 

uso; 

III – Apresentar documentação referente ao licenciamento ambiental; 
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IV – Dar preferência a moradores do município, na contratação de pessoal. 

V – Realizar manutenção da parte de imóvel utilizado.  

Art. 4º O prazo de concessão de uso será de 3 (três) anos, podendo ser prorrogado de acordo 

com as partes. 

Parágrafo único. O contrato poderá ser rescindido antes de seu prazo, sem qualquer ônus para 

as partes, desde que se configure a necessidade de cessação das atividades da empresa, por problemas 

mercadológicos ou transferência para seus próprios pavilhões. 

Art. 5º A concessão não terá ônus para o cessionário, a título de incentivos fiscais, de 

conformidade com a Lei Municipal nº 797/2007.  

Art. 6º O concedente e o concessionário deverão realizar laudo de vistoria das condições do 

imóvel, para conferência ao final do contrato de concessão de uso, devendo o mesmo retornar ao 

Município nas mesmas condições que foi entregue. 

Art. 7º Acompanha a presente Lei, para todos os efeitos legais, minuta do contrato de concessão 

de uso. 

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e onze. 

 
Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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MINUTA DE CONTRATO Nº ......./2011 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE USO que, entre sí, 
fazem o MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORREA E 
A EMPRESA ELIZABETE CARVALHO-ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 14.434.782/0001-81. 

 

 

O MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA-RS, inscrito no CNPJ sob o NÚMERO 

01.611.117/0001-74 com sede na Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, 1046 centro, doravante 

denominado CONCEDENTE, representado pelo  Senhor Prefeito Municipal Aurio André Coser, 

residente nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade nº 1042587194 e do CPF nº 548.525.950/20, 

de um lado e, de outro, a Empresa ELIZABETE CARVALHO-ME, CNPJ nº 14.434.782/0001-81, 

doravante denominada CONCESSIONÁRIA, representada por sua titular, brasileira, maior, empresária, 

portador da Cédula de Identidade nº 2097064287 e CPF nº 010.530.850/10, residente na Rua Domingos 

de Paris s/n, bairro São Roque, na cidade de Bento Gonçalves,RS, RESOLVEM CELEBRAR O 

PRESENTE TERMO DE CONCESSÃO DE USO, autorizado pela Lei Municipal nº ......./2011, de 

____ de _____________ de 2011, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O CONCEDENTE, através deste instrumento, promove a favor do CONCESSIONÁRIO, 

Concessão de Uso de área edificada, localizada na rua João Baldo, 115 nesta cidade de Vespasiano 

Corrêa-RS, obedecendo as seguintes características: um prédio industrial com 1.793,34 m², 
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edificado com pé direito de 7,00 m, refeitório, banheiros, depósito, escritório, em alvenaria de 

tijolos furados à vista, piso de concreto pintado, com reservatório metálico de 36 m², hidrantes 

conforme PPCI, devidamente cercado, com calçadas e calçamento interno ao imóvel, com 

transformador de 300KVA, sobre uma área de terra com superfície de 2.300,00 m², situada na 

Rua João Baldo  nº 115. 

Parágrafo único. A empresa utilizará somente parte do prédio, ficando sob sua 

responsabilidade a parte de 340,63 m², denominada de sala 2. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A presente Concessão de Uso, autorizada pela Lei Municipal nº ...........,  tem como 

finalidade a implantação de empreendimento do ramo de embalagens plásticas.  

Parágrafo único. A CONCESSIONÁRIA tem o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

assinatura do presente, para iniciar as atividades.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

A CONCESSIONÁRIA compromete-se, à geração de empregos, preferencialmente de 

pessoas residentes no município de Vespasiano Corrêa, desde que as mesmas desempenham as funções 

estabelecidas pela empresa. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 
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Esta Concessão de Uso é deferida pelo prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe a Lei 

Municipal nº ........................, podendo ser prorrogada ou cancelada de conformidade com o parágrafo 

único, artigo 4º  da Lei Municipal nº .................. 

Parágrafo único. A Concessão de uso vincular-se-á a atividade institucional da empresa, 

constituindo o desvio de finalidade causa necessária de extinção, independentemente de qualquer outra, 

perdendo a CONCESSIONÁRIA, sem qualquer direito a indenizações, todas as benfeitorias que 

porventura tenha realizado, inclusive direito de retenção. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

Não poderão ser realizadas obras ou alterações no imóvel sem a prévia autorização do 

concedente. 

Parágrafo único. Incumbe ao empreendedor manter o imóvel em condições adequadas à 

sua destinação, assim devendo restituí-lo. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

Fica inexigível a licitação inerente à presente Concessão de Uso, nos termos do despacho 

proferido pelo Sr Prefeito Municipal, e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Concessão de 

Uso, é o da Comarca de Encantado-RS. 
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E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos. 

 

Vespasiano Corrêa-RS, _____de _______________de 2011 

 

 

______________________                ______________________________ 
Aurio André Coser     Elizabete Carvalho - ME 
CONCEDENTE      CONCESSIONÁRIA 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 
___________________________   _______________________ 
Plínio Portaluppi      Ronaldo Dachery 
CPF nº 330 022 580/91     CPF nº 469.342.860/49 
 
 
 
______________________ 
Ademir Coser 
Assessor Jurídico 
OAB nº 28.416 
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