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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 062/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

062/13, desta data, que Acrescenta Parágrafo único ao Art. 3° e Dá nova redação ao

Art. 4° da Lei Municipal nO6.598/07 e revoga a Lei Municipal nO6.833/08.

Exposição de Motivos:

REN O SÜSS
Prefeito

Atenciosamente,

JURlDDV

Justificamos o presente projeto de lei, tendo em vista que a redação

anterior da Lei que autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel á

Empresa Rotoplastyc Indústria de Rotomoldados LIda, impede a edificação e

empreendimento da área, pois limita ao tempo a amortização, tornado inviável a busca

de financiamento necessário à expansão da indústria.

Vale referir que, trata-se de importante indústria do Município, com grande

geração de emprego e renda, pelo que, necessária aprovação da alteração da redação

da Lei original, objetivando o incremento fisico da área de expansão da in .stria.



PROJETO DE LEI N° 062, DE 07 DE AGOSTO DE 2013.

Acrescenta Parágrafo único ao Art. 3° e
Dá nova redação ao Art. 4° da Lei
Municipal nO 6.598/07 e revoga a Lei
Municipal nO6.833/08.

Art. 1° Fica acrescido Parágrafo único ao artigo 30 da Lei Municipal n° 6.598, de
28 de agosto de 2007, que Autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel á
empresa Rotoplastyc Indústria de Rotomoldados LIda, com a seguinte redação:

"Art. 3° ...

Parágrafo único. Ao término do prazo estipulado, a concessionária, desde
que cumpridas as exigências legais, poderá solicitar a doação do imóvel e suas
benfeitorias, a ser concretizada mediante autorização legislativa. Caso contrário
restituirá o bem ao Municipio, incorporando-se as benfeitorias ao patrimônio
municipal".

Art. 2° O artigo 4° da Lei Municipal nO6.598 de 28 de agosto de 2007, passa a
viger com a seguinte redação:

"Art. 4° A concessão de uso do imóvel será rescindido:
a) no caso de dissolução ou encerramento das atividades da empresa;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) transferência das atividades para outro Município;
d) por razões de interesse público;
e) uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que foi

concedido;
f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora

estipuladas.

Parágrafo UnlCO. Em caso de revogação da concessão por interesse
público, fica garantida uma indenização ao edificante, no valor de mercado, referente
ao despendido pela concessionária para cumprimento da concessão de direito real
de uso." (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
n.o 6.833/08.

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2013.
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