
PROJETO DE LEI Nº 130/2019.  

 

 

Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel.  

 

 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé, em exercício, 

Estado do Rio Grande do Sul, o uso de suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário o seguinte,  

 

PROJETO DE LEI:  

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer Concessão de Direito Real de 

Uso, de um imóvel para instalação de fábrica de glóbulos inertes sob responsabilidade da Empresa 

UPPS Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ nº 10390443/0001 - 90, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período.  

 

Art. 2º O imóvel objeto da Concessão, está localizado na Av. Santa Tecla, nº 2.780, fundo da 

Casa do Produtor, constante da matrícula nº R. 4-7.733, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Bagé.  

Art. 3º A Concessão prevista nesta Lei tem por finalidade fomentar a produção de glóbulos 

inertes, utilização na fabricação de remédios, produtos homeopáticos, confeitos e demais derivados 

da sacarose.  

 

Art. 4º. Fica vedada a cedência, transferência, sob qualquer título, parcial ou total, inclusive, 

a destinação diversa da qual dispõe a presente Lei, sob pena de imediata rescisão da Concessão de 

Direito Real de Uso. 

 

 Art. 5º O Município, a qualquer momento, poderá rescindir a Concessão do uso do imóvel, 

independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, desde que não implementados todos 

os objetivos que motivaram a cedência objeto desta Lei.  

 

Parágrafo único. Na ocorrência do disposto no artigo anterior, fica o município desobrigado 



de qualquer pagamento ou ressarcimento, revertendo ao município todas as benfeitorias que no 

imóvel forem realizadas pela cessionária.  

 

Art. 6º. Quaisquer que sejam as modificações realizadas na estrutura física do imóvel cedido, 

somente ocorrerão mediante autorização expressa da administração municipal.  

 

Art.7º A Concessão de Direito de Uso Real será regulamentada em instrumento próprio, 

elaborado pelo Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

 

  Senhores vereadores,  

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, tem 

por finalidade conceder o direito de permissão de uso conferido a Empresa UPPS Distribuidora 

Ltda, inscrita no CNPJ nº 10390443/0001 – 90, cujo exercício da sua respectiva atividade 

empresarial depende do licenciamento de diversos órgãos administrativos no âmbito estadual e 

federal, os quais, ainda, não apreciaram, em tempo hábil, os requisitos autorizadores do início das 

atividades da empresa. 

Portanto, considerando os entraves burocráticos junto aos órgãos deliberativos do ato de 

licenciamento, bem como o interesse público consubstanciado na vontade da administração pública 

em perfectibilizar a instalação da empresa destinatária, se faz necessário a aprovação desta espécie 

normativa. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 de Outubro de 2019.  

 

 

 

 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício. 


