
LEI  Nº  647-03/2007
(PROJETO DE LEI  Nº  182-03/2007)

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Concessão de Uso  
de Área de Terrenos para ampliação de Empresa.

RUDIMAR MÜLLER,  Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas  pela  legislação vigente,  faz saber  que a Câmara  de  Vereadores  aprovou,  de  acordo com o  Autógrafo  nº 
020/2007, sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar Concessão Comum de Uso, de parte de área de 
terras desapropriada pelo Município, com a superfície de 5.000,00 m² (Cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias,  lo-
calizada na zona urbana de Cruzeiro do Sul, Bairro Passo de Estrela, dentro de área maior, compreendia nas matrículas no 
Cartório de Registro de Imóveis de Lajeado/RS sob nºs 7.540, 11.440, 12.279 e transcrição nº 66.714, para a empresa 
SIMBA PLAST LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.240.907/0001-89  e I. E. nº 188/0008952, para a continuidade de opera-
ção de empreendimento industrial no ramo de reciclagem de resíduos plásticos e sucatas em geral.

Art. 2º. No Contrato de concessão, constará cláusula de reversão ao patrimônio municipal, se a empresa 
não continuar operando, no local por prazo mínimo de dez anos.

§ 1º - Cumpridas as exigências a que se refere este artigo, a área ficará de plena posse definitiva e domí -
nio da empresa. 

§ 2º - Em caso contrário, o imóvel acompanhado de todas as melhorias e construções efetuadas, retorna-
rá à posse do Município, independente de notificação, não cabendo à empresa qualquer indenização. O dispositivo de re-
tenção de benfeitorias serve de contrapartida para a situação do parágrafo primeiro deste artigo, devendo ser expressa a 
anuência do Cessionário neste sentido.

§ 3º - Em caso de paralisação de atividades, a área, bem como as benfeitorias ali implantadas, deverão 
ser liberadas imediatamente e disponibilizadas para o Município.

Art. 3º. O Município de Cruzeiro do Sul, através de Escritura Pública, transferirá para a empresa supra, 
beneficiada com a presente concessão, tão logo, estiver decidida a atual ação de unificação de matrículas de registro imo-
biliário.

Parágrafo único - Todas as cláusulas desta Lei deverão ser transcritas na Escritura Pública.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

                  
                 GABINETE DO PREFEITO, 22 de Março de 2007.
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