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LEI Nº 984 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL MUNICIPAL PARA OS FINS
QUE CITA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL:
Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Direito Real de Uso, a título gratuito, com
fundamento no Art. 148 da Lei Orgânica Municipal, do imóvel industrial situado na BR-040, KM
40, Bairro Delícia, com área de até 2.000 m², com infraestrutura e galpão industrial, registrado
no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Três Rios, sob a matrícula n.º 2.655, livro n.º 2-J, folha
068.
Art. 2º O uso do imóvel objeto da concessão servirá para atividades industriais, pelo prazo de
15 (quinze) anos, renováveis por igual período, por decisão fundamentada do Poder Executivo.
Art. 3º A concessão de que trata a presente Lei será efetivada e formalizada por contrato
específico com registro público, precedida de licitação na modalidade concorrência pública, e
deverá fazer parte do contrato as seguintes cláusulas, dentre outras coisas:
I – as atividades industriais e comerciais desenvolvidas no imóvel objeto da concessão serão
não-poluentes;
II – após a assinatura do contrato de que trata o caput, tera o concessionário o prazo máximo
de 06 (seis) meses, para se instalar e dar início as atividades de produção;
III - plena aceitação por parte do concessionário dos termos de quaisquer instrumentos que
contenham regulamentos e/ou regimentos que disponham sobre a matéria, em qualquer
esfera dos Poderes da União;
IV- vedação ao concessionário quanta à transferência, no todo ou em parte, a qualquer título,
do imóvel objeto da concessão;
V- o não cumprimento de uma das cláusulas acima elencadas, inclusive os prazos citados, será
causa suficiente para o desfazimento do contrato, retornando a posse do imóvel para o
Município acrescido das benfeitorias, sem nenhum ônus aos cofres públicos, nem indenização
ao concessionário.
Art. 4º Registrado o contrato, considerar-se-á o concessionário emitido na posse do imóvel
obrigando-se, como possuidor a satisfazer, todas as obrigações incidentes sobre o bem,
inclusive de ordem tributária.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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