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MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF

PROJETO DE LEI N'ô46 . DE 06 DE MAIO DE 202í'

Gabinete do Prefeito
cÀr,, rfA iruNtctPÁL

DE VICT'OR GRAEFF - RS

Protomto n'!l0{02-

6 7 [1Al0 2021

\ l1 hjlZ_l*t§.

"Concede Outorga de Escritura Pública de
Doação âs empresas wK Soluções em
Rotomoldagem e Dinamik SisÍemas
Construlivos e dá outras providências."

.r]\r---
Redábldo()

AÉ. í.o - Fica o Poder Executíva autorizado a outorgar ESCRITURA
PUBLICA DE DOAÇÃO às Empresas WK Soluções em Rotomoldagem, inscrita
no CNPJ n.' 12.818.953/0001-40, com sede na Rua "8" n.o 126 e com
instalaçôes no Distrito lndustrial lotes 04, 05, 06, 07 e 08, e, Dinamik Sistemas
Construtivos, inscrita no CNPJ n.o 17 .414.61210001-23, com sede na RS 142

Lote 02 e com instalaçÕes no Distrito lndustrial Lote 02, deste municipio.

Parágrafo único: O Registro de Certidão de matrícula do imóvel doado, será
averbado com cláusula restritiva, prevendo destinação específica vinculado à

atividade Empresarial.

l- Os imóveis a serem doados à empresa WK SoluçÕes em
Rotomoldagem possuem as seguintes caracterizações:

Lote n.o 04. UMA PARTE DE TERRAS DE FORMATO RETANGULAR COM
AREA DE 2.450,00M' (dois mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
sendo o lote n.o 04, situado nesta cidade de Victor GraeÍf/RS., com frente para a
RS 142, com as seguintes dimensões e confrontaçÕes: ao Norte, com o lote n.o

05 onde mede 70,00 metros; ao Sul, com o lote n.o 03, onde mede 70,00 metros;
ao Leste onde faz frente, com limite da faixa de domínio da RS 142, onde mede
35,00 metros; e ao Oeste com limite de calçada da Rua B onde mede 35,00
metros. "Existe, neste lote, quatro ângulos de 90000'00" (noventa graus), sendo
o imóvel objeto da matrícula n.o 3.693 do Livro de Registro Geral n.o 02 do Ofício
do Registro de lmóveis de Victor Graeff/RS.

Lote n.o 05. UMA PARTE DE TERRAS DE FORMATO RETANGULAR COM
AREA DE 2.450,00M" (dois mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
sendo o lote n.o 05, situado nesta cidade de Victor GraeÍf/RS., com frente para a
RS í42, com as seguintes dimensões e confrontaçôes: ao Norte, com o lote n.o

06 onde mede 70,00 metros; ao Sul, com o lote n.o 04, onde mede 70,00 metros;
ao Leste onde faz frente, com limite da faixa de domínio da RS 142, onde mede
35,00 metros; e ao Oeste com limite de calçada da Rua B onde mede 35,00
metros. "Existe, neste lote, quatro ângulos de 90o00'00" (noventa graus), sendo
o imóvel objeto da matrícula n.o 3.694 do Livro de Registro Geral n.o 02 do Ofício
do Registro de lmóveis de Victor Graeff/RS.
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Lote n.o 06. UMA PARTE DE TERRAS DE FORMATO RETANGULAR COM
AREA DE 2.450,00M2 (dois mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
sendo o lote n.o 06. situado nesta cidade de Victor Graeff/RS., com frente para a
RS 142, com as seguintes dimensÕes e confrontações: ao Norte, com o lote n.o

07 onde mêde 70,00 metros; ao Sul, com o lote n.o 05, onde mede 70,00 metros;
ao Leste onde 'laz frente, com limite da 'faixa de dominio dâ RS 142, onde mede
35,00 metros; e ao Oeste com limite de calçada da Rua B onde mede 35,00
metros. "Existe, neste lote, quatro ângulos de 90000'00" (noventa graus), sendo
o imóvel objeto da matricula n.o 3.695 do Livro de Registro Geral n.o 02 do Ofício
do Registro de lmóveis de Victor Graeff/RS.

ll- O imóvel a ser doado à empresa Dinamik Sistemas Construtivos
possui as seguintes características:

LOIC N.O 02. UMA PARTE DE TERRAS DE FORMATO IRREGULAR COM AREA
DE 2.424,29M'(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro metros e vinte e nove
decímetros quadrados) sendo o lote n.o 02, situado nesta cidade de Victor
GraeffiRS., com frente para a RS 142, com as seguintes dimensÕes e
confrontações- ao Norte, com o lote n.o 03 onde mede 70,00 metros; ao Sul, com
a Rua B, onde mede 50,00 metros; ao Leste onde faz frente, com limite da faixa
de domínio da RS 142, onde mede 25,00 metros; e ao Oeste com limite de
calçada da Rua B onde mede 25,00 metros. "Existe, neste lote, quatro ângulos
de 90o00'00" (noventa graus), e nas esquinas da Rua B e da Rua B com a RS
142 um segmento curvo de raio 10,00 metros, e um desenvolvimento de 15,71
metros, sendo o imóvel objeto da matrícula n.o 3.69í do Livro de Registro Geral
n.o 02 do Ofício do Registro de lmóveis de Victor Graeff/RS.

Art.2.o A presente outorga será concedida com a análise dos
requerimentos e regular aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural, conforme ATA da Assembleia Geral anexa a esta Lei.

Art.3.o Todas as despesâs decorrentes desta Lei deverâo ser
suportadas integralmente pelo donatário.

AÉ. 4.o Esta Lei entrâ em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICTOR G

de maio de 2021 .

KOECHE

Av. Joâo Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485Í0001.77 . Fone: (54) 3338-1242 I 3338.1273
E.mail: prefeitura@pÍefviÇtorgraefÍ.com.br
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PROJETO-DE LEI No Í)aq /2021.
EXPOSTçAO DE MOTTVOS
REGIME: ORDINARIO.

P rczada Senhora Presidente,

Prezados Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei requer autorizaçâo para concessão de
outorga de escritura pública de doação às Empresas WK Soluções em
Rotomoldagem, inscrita no CNPJ n.o 12.818.953/0001-40, com sede na Rua "B"

n.o 126 e com instalações no Distrito lndustrial lotes 04, 05, 06, 07 e 08, e,
Dinamik Sistemas Construtivos, inscrita no CNPJ n.o 17 .414.61210001-23, com
sede na RS 142 Lote 02 e com instalações no Distrito Industrial Lote 02, deste
município.

Justificadamente as empresas supracitadas, almejam realizar
investimentos e ampliações através de financiamentos Íinanceiros para

crescimento econômico, assim requereram a outorga de escritura pública de
doação.

Com efeito, viabilizando a ampliação das empresas, o município terá
mais oferta de empregos, renda e economia. Após regular analise e aprovação
dos requerimentos pelo ConseÍho Muhicipal de Desenvolvimento Rural,

encaminha-se este projeto de Lei para apreciação.
Segue anexo a este projeto, requerimentos, ATA da Assembleia Geral

do CMDR, mapa com a descrição dos lotes e contratos de concessâo de uso
entre o municÍpio e os requerentes.

lsso posto, enviamos o presente Projeto de Lei para que seja levado

à apreciação desta Casa Legislativa, na certeza de que após regular tramitaçáo,
será a final deliberado e aprovado na devida forma regimental.

GABINETE DO
de 2O21.

NDRE KOECHE

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485/0001-77 - Fonê: (54) 3338-12421 3338-1273
E-mail: prefeituÍâ@preÍvictorgraeff .com.br

06 de maio

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Victor Graeff -RS

Venho atraves deste requerimento solicitar a escritura dos terrenos onde a
industria está instalada, lote 0d 05,06, 07,08. Dos contratos em anexo.

A escritura tem muito valor para inyestimentos e ampliação no municipio

A lndustria de plastico atua no municipio deste 2004 como Aqua-industria,
onde 2009 foi adguirida pela empresa WK Rotomoldagem.

., 1ô t{At ?czl

Excelentissimo Senhor Prefeito Lairton Koeche

RUA B, 126 _ VICTOR GRAEFF/Rs
cEP 993 50-000

oí54t 99971-7'.112
{54) 3338-',r400 - {541 3338-1006m

r"'e#

^..h&,sffi: , WÍ(ia WXROTôMOL DAGEM-COM.8R www.wKRoroMoLDA6EM.roM.BR §§X

w
v nsÍor',ils$-os32



/eoo6

8

ATq -4+5 Lza2L

ht W" (:fi&AqL .,n.p ryí^ dL-Ll,Udt -dL úe5-ú-L-1!4t!,-t*wm, ^ 51a4e)fu

.,turwtr)--!*;, 1q "44,Wr\14trq.41.-4a*@ t $-wtÚ.w

"de,lqqryf@ 
d, fu,xy'd'vtnerfp 7w14,L 14 fwry$ü , ,lúqvda f.

,,flíp^ A, ma OlZ ,d* A4L dL. |aanvo Á+ il4LE*9 ( W&-Ulr,-lúru-n-ml't'* "d.4 ra

-- lrtrwta ,7p ufovp d* J.xrur,'.a títL,rta. ,r1o -ht'luaé ,ap- Qatle,kg!&"ol1 1.&'',
. 0/-, , ]íyt íut1". it, O*ct :ítyl, qk;&.,ocoltet t únQ, t ,rye,aA .rAlW Z w*, rW: JXtinytcbú, E

, , üh/tnÊ, ,udLd,s A urywa izíUmí]a.,,Atwala,N- NübrY .ub-s-T, lí. !al[ 'Q,12 !a/q2 [' z3

td u. rl,ü qfu é m z§.u-ryYt§&t\, *rrví1t!& - tÊ-- 6.iJlw *b*--llltLff: ))M :v, .,,

. ailadvnp1. úa qwa*nnwk ,o ?utã.!!p- lturLqet 4+ &tM -t vtyfu' t. put

Jb,,N*llul, í,rrtlrrLt bAn hkyt t A@:{-r\@t---d t1kl1!uIyr&.* ü S&luafr;Ws, 4

"-.-. . 'tXwr,u*+ ,q :vwlry" Á1,*gwam tp rx.^v"ulr, !8,-d urana urwrwr,r'-'*LÍn 4t4-.1&gfri4Ú
-- - . n-WÍ frttbl- 'arl ,1.1@a ltt -du&a--a" utLtb/4a.,- 'tllrilL --dtr ltr"u*n Alry/U/.+ -!t/ntp 7

o ltu*tD wal.twdau-a n!!4ctryâ-w4ul-Tw-@um-@uqgtlÉ
,- ___Jüild^a0,}!- §ts&e-_0y)tt1!d|1/!t q ]tr.!w)NüüÍ_/_,-tubZt aUgU_*t-tÁLflVw 9

,,.- -llrywq- n4tn&t -t qturll.rw:NL-Jp-úq-xe\AWg*txlt-t,-prúo-'a frn+í! wy

Âdroiwlser , A &uv+> afllt:rrbl\qq -cq1{.w La. ktt & l!{W-,U )a*-rq,}tt

"úúv, djt )

AÍA W ?Aitçt(+riQ

?elo ynwr*t ln ntt'@o a úd. 4151zL atftt^t t p4a lArfuu.p L.suúta iltt
.4Âtes JlÀ, paW,aa futgru,aÃpÁa d" '§aWh:nruw |,unat

4so"(a-fun'lv. , ü,iÉ yí te ' yrfuryn, a' ;9?- ,t dqr r l4Lí4/!,-'a .dt. dpb ryrL t tnk u^

Í LELA - W , ': ,yfr^Àrl Ír' IEL) tb v,ia I ab .il-uott ú.--dut:!-t -ittl+ ,! fy,n_','fu-,:,t,

t . jle .',V-ltt)odn1 ,fudá_:l_dqry:itt-hot . - 4f,,ill4
1
i_, - _.

t-

---.-



leu,

I
Óa-rülp J"l..e''^.oipc{- C D.rrr-.,l.x{uvvr4,'^if) k" ".ctr

tr3,prt's d, Vl-nnçt> ca, tq.nthJ*-g) )'o .,(r.u--\^..^-Õg g.r

i 61',1g,..r; r\ã O"a tlliS ü r-!;)rs) ó{ &-t -r.,^,L r ^r,(-.-\{^L,O.)

){Y\(, ,\i' m CP'F A55r^r,o.
. Âü \\§íhNVl§p.À Scb, ttrl. fi|)' t5 ç
iíi0 , á stu1b,Dtiu / 75''oA5"32ofrú ":ÇUYE/lJÉ14 J JJ'-oá:,

e 6!^a.Wu, ?5â Qf i T" - Sb

Vilrd â )t5 sJ\.ot/o-:l
lim\l,q- lr** 360 «rtS )o -1'í

I

lÊ?,,',*U.
ilvfr.n 4"

§,rí9 14 r)/r- 3,
//d" 7róío s7
\13013 tça 3;7

&/.411 q/2 1t

i3í zqa. /a2 4+

r@*ilw lYwrír$qt tlt Snntdw**o ?NaJ-. 
i

?rqrb* d- Pa*,rqa, ltet cstyu'Uxinot ,rw ttttçttÃ-p ns ntn, ;,urtL L 
i

r*vt,,0.c Ob!-L ,ít1, d,oc» nyi r ttitg LtL,rn t o,t ,aj:A lr§11^ , mt ir4tnú)tla

. AütN*tut*ts- --§fâ -.V"zf-----'r-'"

I

çd" ll"«* Jún1,\urvhaew. tw,etf,al.

I w,re r N, c?í
t\ t/-4twD! U.J,l.rrr*sri;À*, 7 24 y ?-í Zbc,

O7t/r/J



VICTOR GRAEFF

Faixa de Dominio RS 142
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ESPÓLIO dg ErNO KUNZ

( Rêprossntado por ssu lnvêntariante: AlbêÍto

HofstâottsD

Rua Augusto Li§ka, 571

Victor GraeÍf - RS

Fones: (54) 91144816 /3338-1024
I isianedenêgri@hotmai l.com

.lii,
t'r:'I -'- 

,..L'l.i ': 
LorET iloreo LorEs iLorÉ4 lr-oreacemitério LUrtrí L

Éúengélico

LOTES ,

I I RUA Pe HlLARlo FRlrzEN
rtti I'1rtai

+ I * +:
,l4{{:i

'+irr'+lr-ttI
E

: ÁreaVarde ' ' "l LqTE13 I L6TE12 lorftt i loreto 3
ltll;ii

- r , ,i 
I

l+ i i 1 1 -1 i 1i

: - ''1 i

.i i

ir.i_irJ.-

I

I

I

,I

I
I
!

Situacâo Atual

LOTE 2

iNz
v
oz
É
t,J

=_ú

Escala = 1:1.250



ft,.w8tx
O

Slstamq Comtrutlvos

Requerimento

Excelentíssimo Senhor Prefeito Lairton Koeche

Prefeiiura Municipal de Victor GraeÍf - RS

Venho através deste requerimento solicitar a escrituraçáo do terreno do lote

no 02 onde a nossa indústria está instalada, segue em anexo o Termo de

Concessâo de Direito Real de Uso de Bem Público, para ser avaliado.

A lndustria de sistemas construtivos atua nêste município desde o ano de

2013, assim vimos a necessidade de termos a escrituração para possíveis

investimentos.

No entanto como se sabe já compramos uma área no interior para

investirmos nesta cidade.

L/'
.-.^. C.rtfi *

Auler e Gerhke LTDA

17.414.61210A01-23

Roberto Arlindo Aulêr

Sócio administrador

,z<...

Mctor Graeff - RS. '18 de março de 2021 .

17 .414.612|0001-23

Mathias Gêrhke

Sócio

l}ül-

RS 
'142, Lôte 2, Dinrito lnduírial - CEP 99.35OO0O - Victor GraeÍflRs

Tel.; (54) 3338-l 23O - robertoaulerrôdinamik.ind.br
Site: www.dinamik.ind.br
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ESPÓLIO de E'no KUnz
( Rgprêsontado por sou lnventiariantê: Albsrto
Hofstâettei)

Rua Augusto Liska, 571
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ÉSTADO DO RIO GRANDE DO SUL Idü
:ii:r:rjr'iiiil,i:YMUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

TERú""O DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito que fazem

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF. pessoa jurídica de drreito

público interno, inscrita no CNPI sob o número 87,613.48510001'77, com sede na Av, loão Amann, 690,

neste ato representado pelo 9. CúUDIO AFONSO ALFLE , bÍasileiro, casado, PÍefeito Municipal, inscrito

rro CpF/MF sob o n"397.723.900/78. residente e domícÍliado na Avenida Independência, n" 6É.7, na cidade de

Victor Graeff/Rs; doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE e,

WK ROTOMOLDAGEM LTDA - l'lE, pessoa jurídica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPTMF sob o nÔ 12.818.953/0001-40, com sede na Rua B, 126, pavimento

A, Distrito Industrial na cidade de Victor GraêfflRs, neste ato representada por CLEBER ROBERTO

KRAUSPENHAA& brasileiro, solteiro, empÍesáno, inscrito no CPF/MF sob o n" 945.59+.490115 e portador

da cédula de identidade RG sob o n" 1065542548 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Alvorada. n" 141,

Bairro Boa Vista, na cidade de Não Me Toque/RS, doravante denominado simplesmente de

CONCESSIONÁRIA tem entrê si, como iusto e contratado o que se segue e mediante as cláusulas e

condições seguintes:

O presêírte contato está sendo celebrado em atendimento as Lei§

Municipais nc 511 de 28 de dezembro dê 2OOl; Lêi no 654 de 18 de julho de 2(x!3 e Lêi no 1.518

de 1O de Dezembro de 2013, bem @mo no paneceÍ favorável do C,onselho de Municipal de

osen\roMmento Rurali e, rcger-se-á pelo dispocto nas leis do municipio e pelas cláusulas e

ondi6es sêguintes:

PRIMEIRA - OB]ETO: O objeto do presente instrumento é a CONCESSÃO DO

DIREITo REAL DE USo, de uma área de terras área superficial ae 7.35O7OOm2(Sete mil,

trezentOS e Cinqüenta metfOS qUadrad0S). rocarzaoa no Distrito rndusrriar

de Victor Graeff/Rt constituindo-se a área dos seguintes lotes: o lote 04 matrícula nô 3.693; lote 05 matricula

n" 3.694 e o lote 06 ma[ícula no 3.695. sendo as matrículas do Livro de Registro 6eral n" 02 do Ofício do

Registro de Imóveis de Victor GraefflRs, tendo os lotes as seguintes descrições:

LOTE No 04: uma parte de terras de fo.mato retangular com área Oe 2.45O00m2 (dois mil

-_Ç
Av. João Amann, 690 - cEP 99350-000 - CNPJ 87.&3 4A5I0OO1-77 - Fone: (54) 3338-'12421 333t 1273 - prefeitura@prefu ic{oÍgraefí. com.br
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I quatroceítos e cinqüenta mêtr6s quadrados), sendo o lote no 04r situado nesta

I

I cidade de Victor Graeff, com frente para a RS 142, com a§ seguintes dimensões e confrontações: ao norte,

I com o lote no 05 onde mede 70,00 metros; âo sul, coÍn o lote no 03, onde mede 70,00 metros; ao leste

I onde faz frente, com limite da faÍxa de domínio da RS 142, onde mede 35,O0metr6; e ao oeste com lamite

I Oe catçaOa da Rua B onde mede 35,00 metros. "Existe, neste lote, quaúo ângulos de 9Oo0O'00' (noventa

I qrars), sendo o imóvel objeto da matntula n" 3.693 do Uvm de Registro Geral n" 02 do Ofíclo do Registro de

I tmóveis ae Vktor Graeff/Rs.
I

I tore No 05: Uma parte de terras de tormato retangular com área oe 2.450r00m2 (dois mil
I

I Ouatrocentos e cinqüenta metros quadrados), sendo o lote no 05, situado nesta
' 

:idade de Victor Graeff, com frente para a RS L42, com as seguintes dimensões e confrontações: ao norte,

com o lote no 06 onde mede 70,00 metros; ao sLtl, com o lote no 04. onde mede 70,00 metros; ao leste

onde faz frente, com limite da faixa de dominio da RS 142, onde mede 35,00metros; e ao oeste com limite

de calçada da Rua B onde mede 35,00 metros. "Existe, neste lotg quatro ângulos de 90000'00" (noventa

graus), sendo o iírúvel obJeto da matrícula no 3.694 do tjvro de Registro Geral no 02 do Ofício do Registro de

Imóveis de Victor Graeff/RS.

LoTE N" 06: Uma parte de terras de formato retangu{ar com área ae 2.45OrOOm2 (do,s mil

guatrocentos e cinqüenta metros quadrados), sendo o lote no 06, situado nesta

cidade de Victor Graeff, com frente para a RS 142, com as seguintes dimensões e confrontações: ao noÍte.

com o lote n" 07 onde mede 70,(D metros; ao sul, com o lote n" 06, onde mede 70,00 metros; ao leste

onde faz frente, com limite da faixa de domínio da RS 142, onde mede 35,00metros; e ao oestê com limite

:le calçada da Rua B onde mede 35,00 metros. "Existe, neste lote. quatro ângulos de 90000'00" (noventa

graus), sendo o imóvel objeto da matícula n" 3.695 do Livro de Registm Geral no 02 do Ofício do Registro de

Imóveis de Victor Graeff/P§.

Parágrafo único: Sobre o imóvel acima descrito está edificado um Paülhão

Industrial Metálico. com paredes de üjolos, com aproximadamente 1.750,0om2 de área construÍda, medindo

35,00 m x 50,00 m, edificado pela empresa AQUAPLAÍIC INDÚíRIA E coMÉRCIo DE Púsncos LTD4

que rescindiu o contrato de doação de imóvel com cláusula de reversão firmada com o Município na data de

01 de março de 2004, tendo por objeto a mesma área ora cedida ao Concessionário, serdo que o Dstrato do

instrumento foi lavrado no dia 20 de maio de 2013 e fiÍmado no 20 Tabelionato de Notas de Erechim na data

de 31 de maio de 2013.

SEGUNDA - FIIIIALIDADE: A finaíídade

concessionária instale sua empresa que tem seu ramo de neg<ício a fabricação de

da concessão é Para que a

Av. Joâo Amann. 690 ' CÊP 99350'000 - CNPJ 87 513 485/OOO1 -77 ' Fone: (54) 333Eí242 / 3338-'1273 ' E'mail:

de
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MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

rotomoldagem para a agricultura e pecuária, peças e acesórios e demais equipamentos nos termos do

contrato social que intêgra o presente inetrumento, podendo. com aprovação do Município ampliar seu ramo

de atividade.

TERCEIRA - PR ZO PARA Ií{STALAçÃO: e concessionária desde logo

poderá usufruir do imóvel, pois já esta instalada. sem que, contudo, tivesse sido firmêdo nenhum documento

com o Município de Victor Graeff, pois o executivo municipal embora ciente da instalação da empresa em sua

propriedade liberou alvará e não procurou em nenhum momento verificar a que tífulo ô empresa estava

instalada.

QUARTA - EMPREGnOOS: Fica estabelecido gue a empresa até final do ano

. de 2014 deverá manter no mínimo 12 funcionários trabalhando na empresa. cuja comprovação deverá ser

feita através da apresentação da P.AIS junto ao municÍpio, -ndo que até o final do decimo ano deverá ter

pelo menos 30 (trinta) funcionários na empresa;

QUIi{TA - FTSCALIZAçÃO: Fica o Município Concedente autorizado a

fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas neste contrato, podendo vistoriar o imóvel e

documentos inerentes ao presente contrato a qualquer momento mediante solicitação verbal ou escrita;

SEftA - MORADIA: É vedada a utilização do imóvel para outros fins e que

não estejam previstos em lei ou no projeto apresentddo pela empresa Concessionária, ou seja, é proibida a

construção de imóveis residenciais na área objeto do presente negocio jurídico;

SÉTIMA - II{FRA-ESÍRuTuRA: Ficarn a cargo da Concedente ô infra-

estrutura mínima, em especial serviços de terraplanagem, ficando a cargo da concessionária as ligações das

redes de iígua e energia elétrica, comunicaçáo, para abastecimento de seu empreendimento. -

OITAVA - PRAZO: Estabelecem as partes que o presente instrumento terá o

prazo de 10 (anos). contados do efetivo inicio das atiúdades dã empresa na área concedida, a qual deverá

ser comprovada junto à Crncedente para anexação ao processo de Concessão;

ParágEfo único: Uma vez ôtendidos pela ConcessionáÍia todos os requisitos

previstos neste instrumento, bem como nas leis constantes do preâmbuio deste e no projeto apresentado

para a Concessão, tudo mediante aprovação pelo CONSÊLHO MUNICIPAT DE DESENVOLVIMENTO RUML 0u

outro órgão que porventura vier a lhe substituir, o imóvel consolidar-se-á na propriedade da Concessionária,

ficando o município autorizado a outorgar a escritura pública de transferência do bem a Concessionária, cujas

despesas de esoituração, registro e pagamentos de Imposto de Íransmissão correrão por conta da

Concessionáía;

Í{oNA - cúUsUtA DE REvERsÃo: Estabelecem as partes gue em caso de

não cumprimento dos termos do presente contrato, bem como no disPostcl nas leis que a presente

C-,,

ffi fiE
. inl.ir, íir,,lr lf
;'L:;;,"

Av. Joáo Amann' 690' CEP S93s$'oo0 - CNPJ 87-613 48510001'77 - Fone: [54) 3338' 1242 13338-'1273 - E-mail:
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MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

sem qualquer direito a indenizaÉo pelas benfeitorias edificadas no imóve], conforme o disposto nos artlgos 60

e 80 da Lei Municipa| no 654/2003;

Pará,grafio únio: Para o caso de retornada do imóvel pelo município em câso

de descumprimento do presente instrumento deverá o município notificar a empresa para justificar a

descumprimento perante o Conselho de Desenvolvimento Rura,, o qual mediante decisão não recorrível

decidírá pela retomada ou pâra a tomada das medidas cabíveis ao caso;

DÉCIMA - TRÀNSFERÊNCIA DO IMÔVEL À TERCEIROS: A Concessionária

não podená ceder ou transferir o imóvel a terceiros, a qualguer ütulo, sem o expresso consentimento do

' Município e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sob pena de imediata rescisão do presente

contrato. com acionamento da cláusula de reversão do imóvet em favor do município, uma vez que se trata

de grave infração ao disposto no presente lnstrumento;

DÉCIMA PRÍMEIRA: O presente instrumento obriga as partes, bem como

seus herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo em todos os seus teÍmot renunciando as partes

desde já a quahuer direito de arrêpendimento;

DÉCIi,lA SEGUNDA: Ás partes elegem o Foro da comarca de Não Me

Toque/RS, para diriÍnir qualguer dúvida que advenha do presente instrumento, com renuncia de qualquer

outro foro por mais priülegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente

instrumento, nô presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Victor

Graeff/RS, aos sete dlas do mês janeiro do ano de dois mil e guatorze.

ESÍADO DO RIO GRANOE OO SUL

Av. JoãoÂmâín, ô9O - CEp 9935G000 - CNPJ 87.613.4851000t-77 . Fonê: (54) 3338-1242 / 3336-1273' E-mail: pÍcreituÍa@píeÍvidorgrâefi,com.br

- cNPl 87.613..185/0001 77
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MUNICíPIC DE VICTOR GRA6ÊF

TERMO DF CONCESSAÜ »t DIREITO REAL DE USO Dt BEM PÚBLICO.
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