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PROJETO DE LEI N° 091, DE 12 DE JULHO  DE 2013. 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a conceder o uso de 
equipamentos, pertencentes ao Município de Sobradinho à 
a Empreendedora Individual Jocelaine Borges de Camargo, 
CPF nº 971.249.310-33, CNPJ nº 14.274.931/0001-92, através 
de Termo de Concessão.      

    
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder  o uso dos  equipamentos 
abaixo, pertencentes ao Município de Sobradinho a Empreendedora Individual 
Jocelaine Borges de Camargo, CPF nº 971.249.310-33, CNPJ nº 
14.274.931/0001-92, com Box localizado no Centro de Empreendedores Individuais 
de Sobradinho, localizado junto a Praça 7 de Setembro, anexa ao Largo do Centro 
Administrativo Municipal, através de Termo de Concessão,anexo e que faz parte 
integrante desta Lei; 
- Balcão expositor de frutas e laticínios, com 3 portas de vidro fechada, 20x20x20, 
prof. 70cm, Klima; 
- Refresqueira com 02 cubas, capacidade de 30 litros. 
 
Art. 2º. O prazo da presente concessão  de uso  será de 02 (dois) anos, a contar da 
data da assinatura do Termo de Concessão de Uso, devendo a Secretaria Municipal 
da Agricultura e Meio Ambiente realizar, anualmente,  levantamento patrimonial dos 
equipamentos cedidos, avaliando as condições de uso e conservação dos mesmos.  
Parágrafo Único: O prazo fixado no caput poderá ser prorrogado mediante a 
celebração de Termo de Aditamento, desde que a  Concessionária manifeste o seu 
interesse mediante comunicação prévia feita, no mínimo, 30 (trinta) dias, antes do 
término da vigência deste instrumento de permissão de uso e aceito pelo 
Concedente. 
 
Art.3°.  A Concessionária, deverá responsabilizar-se por danos ou avarias ocorridas 
nos equipamentos ora cedidos. 
 
Art.4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho,  aos 
12 dias do mês de agosto  de 2011. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal 
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Of.442/13-SMA   Sobradinho, 12 de julho de 2013. 
 
 
Ilma.Sra. 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 
 
 
     Senhora  Presidente: 
 
 
 
 

 Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos Projeto de Lei nº 091, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
o uso de equipamentos, um Balcão expositor de frutas e laticínios e uma 
Refresqueira, pertencentes ao Município de Sobradinho à  Empreendedora 
Individual Jocelaine Borges de Camargo, com Box, cedido pelo Município, localizado 
no Centro de Empreendedores Individuais de Sobradinho, localizado junto a Praça 7 
de Setembro, anexa ao Largo do Centro Administrativo Municipal. 

 
Contando com a aprovação do referido Projeto,  

desde já agradecemos. 
 

 
 Cordialmente, 
 
 
 
 
  Luiz Affonso Trevisan, Prefeito Municipal 
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MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO 
 

   Julio Miguel Nunes Vieira, Prefeito Municipal de Sobradinho, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal n° .......... de...................., firma 
o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO com a Empreendedora Individual 
Jocelaine Borges de Camargo, CNPJ nº 14.274.931/0001-92,com  Box localizado no Centro 
de Empreendedores Individuais de Sobradinho, localizado junto a Praça 7 de Setembro, 
anexa ao Largo do Centro Administrativo Municipal, dos bens que descreve e nas condições 
que seguem: 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 São objetos da concessão de uso os bens abaixo relacionados: 
- Balcão expositor de frutas e laticínios, com 3 portas de vidro fechada, 20x20x20, prof. 
70cm, Klima; 
- Refresqueira com 02 cubas, capacidade de 30 litros. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE: 
 A Concessão de Uso tem como finalidade a concessão á Empreendedora Jocelaine 
Borges de Camargo, que atua no ramo de fabricação e venda  de sucos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE VALIDADE: 
 1°- O prazo da presente Concessão  de Uso  será 02 (dois) anos, a contar da data 
da assinatura do Termo de Concessão de Uso, devendo a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente realizar, anualmente,  levantamento patrimonial dos 
equipamentos cedidos, avaliando as condições de uso e conservação dos mesmos. 
  2°- O prazo fixado poderá ser prorrogado mediante a celebração de Termo de 
Aditamento, desde que o Concessionário manifeste o seu interesse mediante comunicação 
prévia feita, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da vigência deste instrumento de 
permissão de uso, e aceito pelo Concedente. 

3º- A outorga prevista neste termo poderá cessar a qualquer tempo, sempre que for 
constatada qualquer irregularidade ou desvio de uso, sem que caiba ao Concessionário 
qualquer indenização. Poderá, ainda, ser cancelada a concessão quando motivada por 
interesse público devidamente justificado. 
 4°- Cancelada a Concessão de Uso, o bem deverá ser devolvido, imediatamente 
após a comunicação do ato. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR: 
 A Concessão de Uso é a título gratuito. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO: 
1°. A Concessionária fica obrigado a zelar pelos serviços de conservação e manutenção dos 
bens que se fizerem necessários para a fruição do seu uso, sem que lhe caiba direito à 
ressarcimento das despesas, indenização ou direito de retenção. Cabe,ainda, a imediata 
reparação dos danos decorrentes do mau uso do mesmo. 
2°. Restituir o  bem, finda a concessão, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 
decorrentes de seu uso normal. 
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3°. Consultar o Município, por escrito, antes de proceder a qualquer alteração do objeto da 
permissão. 
4°. A Concessionária se responsabilizará, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos 
danos eventualmente causados a terceiros. 
5º. Facilitar ao  Concedente a fiscalização do bem. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 Fica vedada  a transferência da concessão e toda e qualquer alteração deverá ser 
processada mediante celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto. 
 Fica eleito o Foro de Sobradinho, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Termo. 
 Sobradinho,......................... 
 
 
 Luiz Affonso Trevisan  Jocelaine Borges de Camargo  
 Prefeito Municipal-   Concessionário                     
    
 
 
Testemunhas: 
1ª- _________________    2ª __________________ 
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