
LEI MUNICIPAL Nº 1079/21 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio para
Indústria e dá outras providências.

 ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais; 
 FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

 Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílio
à empresa  LORENI R. DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ n°
02.924.218/0001-68, mediante  cessão real de uso, de  um terreno com área total
de 3.284,73-m² (três mil, duzentos e oitenta e quatro metros quadrados e setenta
e três decímetros quadrados), referentes a  Matrícula nº 27.928, do CRI de
Tapejara/RS, situado na Rua João Batista Rovani esquina com a Rua da
Agricultura, neste município.

Parágrafo Único – Na área referida no artigo 1º, encontra-se incluída a
área e o pavilhão industrial cedidos anteriormente, por meio da Lei Municipal nº
794/2013, de 24 de setembro de 2013.

Art. 2° - A empresa beneficiada deverá cumprir com as obrigações
assumidas no protocolo de intenções, as quais deverão constar do contrato de
cessão de real de uso, bem como, manter todas as condições em relação ao
Contrato de Concessão de Uso de Bens Imóveis firmado na data de 01 de outubro
de 2013 e, ainda, atender as disposições da presente Lei.

Art. 3º - Caso a empresa beneficiada descumprir com as metas
estabelecidas na presente lei e na Lei 794/13 deverá devolver ao município o
terreno, pavilhão e demais benfeitorias que vierem a ser edificadas sobre os
mesmos, sem que caiba a empresa beneficiada qualquer indenização pelas
mesmas.

Art. 4º - A empresa beneficiada não poderá dar destinação diversa da
proposta, nem transferir direitos e obrigações a terceiros, sem prévia e expressa
autorização do Poder Executivo Municipal e, ainda, com a aprovação do Poder
Legislativo Municipal, obrigando-se a cumprir as cláusulas estabelecidas e manter
as atividades pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, sob pena de reversão dos bens
imóveis da presente cessão.

Art. 5° - O Poder Executivo Municipal firmará contrato de cessão de
direito real de uso com a empresa beneficiada, referente ao imóvel cedido e
obediente as condições previstas nesta Lei, bem como, outras que forem
necessárias para o correto enquadramento aos ditames previstos nas Leis
Municipais n° 228/01 e 266/02, 794/13 bem como, firmará escritura pública de
cessão real de uso do terreno, com cláusula de reversão para o caso de
descumprimento do acordo estabelecido.

Art. 6º - Transcorridos os 10(dez) anos, contados da assinatura do
contrato de cessão real de uso e desde que preenchidas todas as condições
previstas nesta Lei, a empresa beneficiada terá direito à propriedade definitiva
sobre o imóvel ora cedido, bem como, dos imóveis cedidos por meio da Lei
Municipal nº 794/2013.



Parágrafo Primeiro - A empresa beneficiada deverá efetuar prestação de
contas ao Município, semestralmente, informando o número de empregos gerados
e o faturamento da empresa.

Parágrafo Segundo - Caberá ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento, analisar e dar parecer sobre o disposto no caput deste artigo,
para fins de aprovação quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela
empresa beneficiada.

Art. 7º - Caso haja interesse da empresa beneficiada em tornar-se
proprietária de forma definitiva dos imóveis antes do prazo referido no artigo 6º, ou
seja, antes de cumpridos os 10(dez) anos, conforme prevê o artigo 4º desta Lei,
poderá a mesma requerer a propriedade, nos termos da Lei Municipal nº 827/14,
de 04 de junho de 2014. 

Art. 8° - A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto no que
couber.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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Aos 27 de janeiro de 2021.
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