
LEI Nº 2.565 DE 10 DE JUNHO DE 2016. 

- 

Autoriza o Executivo Municipal a ceder direito 

real de uso de parte do Prédio da Fração de 

Lote Urbano, situado na Área Industrial e dá 

outras providências. 

 

LEONEL EGÍDIO COLOSSI, Prefeito Municipal de Alecrim, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município. 

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 63, inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

presente Lei. 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder o uso como direito real 

resolúvel, nos termos do Art. 7º do Decreto-Lei nº 271/67, uso de 30x10m, totalizando área de 

300m² (trezentos metros quadrados), da parte do Prédio construído na fração do Lote Urbano 

nº 03, sendo o prédio em alvenaria e concreto medindo na totalidade 15,3x30 metros, 

totalizando 459,00 m² (Quatrocentos e cinquenta e nove metros quadrados), utilizado como 

berçário industrial, matriculado no Registro de Imóveis de Alecrim sob nº 2.881, folhas 1, do 

Livro nº 2 – Registro Geral, à Modelo Manutenção de Máquinas Ltda- Me, CNPJ nº 

15.478.955/0001-26, com sede na cidade de Alecrim – RS. 

 

 § 1º - O imóvel será destinado para as atividades industriárias da Empresa, no 

Município. 

§ 2º - A Cessionária fica autorizada a construir - edificar imóvel, estas mediante 

liberação e acompanhamento do Setor de Engenharia do Município e da Secretária Municipal 

de Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Desporto. 

 

 Art. 2º - A cessão de uso será gratuita e pelo período de 05 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogada por igual prazo, existindo interesse da Municipalidade. 

Art. 3º- Ao término da cessão da área e/ou desinteresse da empresa em 

permanecer, fica a empresa autorizada a retirar as edificações que vier a realizar, sem que lhe 



caiba qualquer indenização e sem que haja danificação das benfeitorias do Município. 

 

Art. 4º – O bem objeto da cessão fica gravado com as cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade. 

 

Art. 5º - Ao termo final da cessão, assim como no caso de extinção da empresa 

cessionária, sua transferência ou o não cumprimento das finalidades propostas ou quaisquer 

outras cláusulas no Termo de Compromisso e Termo de Cessão, o imóvel retornará à plena 

posse e disponibilidade do Município, sem que assista à empresa direito de retenção ou 

indenização. 

 

Art. 6º -Revogada as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALECRIM, ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, EM 10 DE JUNHO DE 2016. 

 

Leonel Egídio Colossi   

Prefeito Municipal   REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

   

      ROBERTO RAMBO 

  Secretário Municipal de Administração 

 


