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PROJETO DE LEI  Nº 059, DE 17 DE MAIO DE 2013. 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER O USO DE IMÓVEL E 
EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DE 
UMA EMPRESA NO RAMO DE  PESPONTO 
E ACABAMENTO DE CALÇADOS DE 
COURO, À EMPRESA ROSANE MARTINS & 
CIA LTDA-ME. 

 
 

    
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado realizar a Concessão de Uso de um 
pavilhão de alvenaria, medindo aproximadamente 500 m2, localizado na ERS 
400, km 43, para a instalação de uma empresa no ramo de  pesponto e 
acabamento de calçados de couro, à Empresa ROSANE MARTINS & CIA 
LTDA-ME, CNPJ nº 17.824.576/0001-76, conforme minuta de contrato, anexa, 
que faz  parte integrante desta lei. 
 
Art. 2º. O prazo da presente Concessão de Uso  será de 05 (cinco) anos. 
 
Art.3º. Fica o Poder Executivo autorizado realizar a Concessão de Uso dos 
seguintes equipamentos: 
- 01 esteira dupla, de 22 metros, equipada com 02 motores, o2 inversores, 
além de canos de ar com engates e calhas com tomadas, pintura em pó; 
- 01 compressor de ar, 40 pés, com fibra stop e chave de partida; 
- 01 secador de ar, 90 pés, mediante Termo de compromisso a ser firmado 
entre a empresa e o Executivo Municipal. 
 
Art. 4º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, em 
17  de maio de 2013. 

 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO 
DE INDÚSTRIA 

 
O Município de Sobradinho – RS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
87.592.861/0001-94, com sede na Rua General Osório, 200, representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Luiz Affonso Trevisan, aqui denominado CONCEDENTE e, a 
Empresa Rosane Martins & Cia Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 
17.824.576/0001-76, estabelecida nesta cidade de Sobradinho, neste ato 
representado por sua sócia gerente Rosane Martins, aqui denominada 
CONCESSIONÁRIO, por este instrumento e na melhor forma de direito, em 
conformidade com a Lei Municipal .........................., tem justo e contratado o que 
segue: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente instrumento tem por objeto a Concessão de Uso de  imóvel a Empresa 
Rosane Martins & Cia Ltda-ME, para ali se instalar com empresa no ramo de  
pesponto e acabamento de calçados de couro. 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O imóvel  a ser cedido será um pavilhão de alvenaria, medindo aproximadamente 500 
m2. 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
A presente Concessão de Uso  será à título gratuito, por 05 (cinco) anos. 
CLÁUSULA  QUARTA: 
O CONCESSIONÁRIO obriga-se a proceder a instalação e funcionamento de uma 
indústria de calçados, mencionada na cláusula primeira, num prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da assinatura desse instrumento, sob pena de 
rescisão contratual. 
CLÁUSULA QUINTA: 
Ao CONCESSIONÁRIO é vedada a mudança de destinação do uso do imóvel ora 
cedido, sob pena de rescisão contratual. 
CLÁUSULA SEXTA: 
Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do imóvel, ora 
cedido, bem como os tributos federais, estaduais e municipais,  incidentes serão de 
inteira responsabilidade do  CONCESSIONÁRIO. 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
O CONCESSIONÁRIO obriga-se a manter seguro do imóvel cedido, objeto da 
presente Concessão de Uso, contra incêndio e explosão, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), de Limite Máximo de Indenização, no caso de vendaval R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais) de Limite Máximo de Indenização, com franquia de R$ 
800,00 (Oitocentos reais) limitado ao mínimo de 10% (dez por cento) dos prejuízos 
causados, prestando contas anualmente ao CONCEDENTE, através da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. 

CLÁUSULA OITAVA: 
O CONCESSIONÁRIO obriga-se a conservar o imóvel objeto da presente concessão, 
devolvendo-o ao final do contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, 
correndo por sua conta, se assim não fizer, as despesas de conserto, pintura e 
suprimentos que se fizerem necessários. 
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CLÁUSULA NONA: 
O CONCESSIONÁRIO compromete-se a observar, durante o período da concessão, 
as normas sanitárias e de higiene, bem como a manter em operação procedimentos 
que impeçam ou reduzam os índices  de poluição ou de degradação do meio 
ambiente. 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
A  fiscalização do cumprimento das cláusulas ora avençadas será efetuada por agente 
da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
O CONCEDENTE não responderá por indenizações oriundas de danos causados a 
terceiros por culpa ou dolo do CONCESSIONÁRIO. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
O presente contrato poderá ser rescindido, além dos casos previstos expressamente 
nestes instrumento e nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e  XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93, além  da Lei Municipal 3266, DE 11.12.09, mediante prévia 
justificativa formal. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
São assegurados ao CONCEDENTE as prerrogativas constantes dos incisos I a IV do 
art. 58 da Lei 8.666/93. 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
O CONCESSIONÁRIO compromete-se a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as  
condições da habilitação exigidas na legislação correspondente. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei 8.666/93 e Lei 
Municipal 3266, de 11.12.09, as quais serão aplicadas onde for omisso. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
As partes elegem, de comum acordo, o Foro de Sobradinho para dirimir eventuais 
dúvidas emergentes do presente contrato. 
   E, por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato em 
3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, 
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 
   Sobradinho, ............ 
 
   Prefeito Municipal 
   CONCEDENTE  
    
    

CONCESSIONÁRIO. 
 
Testemunhas: 
________________ _________________ 
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Of. 310/13-SMA   Sobradinho, 17  de maio de 2013. 
 
 
Ilma.Sra. 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 
 
 
     Senhora Presidente: 
 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 059, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel e equipamentos, para 
instalação de uma empresa no ramo de  pesponto e acabamento de calçados 
de couro, à Empresa ROSANE MARTINS & CIA LTDA-ME.     

O imóvel objeto da concessão constitui-se de 
um pavilhão de alvenaria, medindo aproximadamente 500 m2, localizado na 
ERS 400, km 43. 

 
     Em anexo documentação e Plano de 
Negócios da empresa beneficiada. 
 

Contando com a aprovação do referido 
Projeto  desde já agradecemos. 

 
 

 Cordialmente, 
 
 
 
  Luiz Affonso Trevisan, 
 Prefeito Municipal. 
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