
LEI Nº 1.273, DE 7 DE MARÇO DE 2006. 
 
 
 
     AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

FIRMAR CONTRATO DE CESSÃO DE 
DIREITO DE USO. 

 
 

 
SAULO JOÃO GARLET , Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 815/2001, autorizado a 
firmar Contrato de Cessão de Direito de Uso de Terreno do Distrito Industrial com a empresa 
LOECI LUIZ PIOVESAN - ME , CNPJ/MF nº 94.745.676/0001-58, conforme ANEXO 
ÚNICO desta Lei. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 7 de março de 2006. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Registre-se e publique-se 

 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

MINUTA 
 
Contrato de Cessão de Direito de Uso, que fazem 
entre a Prefeitura Municipal de Pinhal Grande e 
a Empresa LOECI LUIZ PIOVESAN - ME, com 
vistas a Cessão de Direito de Uso de terreno no 
Distrito Industrial, de acordo com estabelecido 
na Lei nº 815/2001 e Lei nº _____/_____, e 
processo nº 365/2004. 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 94.444.346/0001-22, com sede na Av. 
Integração, 2691, em Pinhal Grande – RS, doravante denominado de MUNICÍPIO , neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal SAULO JOÃO GARLET, e de outro lado, LOECI 
LUIZ PIOVESAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
94.745.676/0001-58, estabelecida na Rua Modesto Garlet, 842, Bairro Limeira, PINHAL 
GRANDE – RS, neste ato representado pelo seu proprietário Loeci Luiz Piovesan, 
brasileiro, casado, maior, comerciante, CPF nº 271.311.570/15, CIRG/SSP nº 9009548919, 
residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, s/nº, Bairro Limeira, Pinhal Grande/RS, 
doravante denominado de CESSIONÁRIO, declaram por este instrumento e na melhor 
forma de direito, terem justo e acertado entre si o presente CONTRATO DE CESSÃO DE 
DIREITO DE USO, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Contrato . 
O MUNICÍPIO cederá parte do terreno nº 01, matriculado sob o nº 9.968 no Cartório de 
Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos, localizado no Distrito Industrial de Pinhal Grande, 
na Quadra 58, com área superficial de 3.503,20 m² (três mil, quinhentos e três metros e vinte 
decímetros quadrados), situado no Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande localizado na 
esquina formada pelas Ruas 20 de Março e Paraná, lados ímpar, com as seguintes dimensões 
e confrontações: Ao Norte: formando um ângulo interno de 80º 50’ com a face oeste, 
confronta com terras de Valter José Rubin, Flávio Francisco Rubin e Maria de Lourdes 
Rubin, na extensão de 64,80 metros; Ao Leste: confronta com área remanescente deste lote 
matriculado sob o nº 9.968, na extensão de 58,00 metros; Ao Sul: confronta com a Rua 
Paraná na extensão de 56,00 metros; Ao Oeste: formando um ângulo interno de 99º 10’ com 
a face sul, confronta com a Rua 20 de Março na extensão de 58,65 metros. Os demais 
ângulos são retos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Das Vedações e Regulamentações. 
É Vedado ao CESSIONÁRIO: 

� O exercício de atividades estranhas as suas finalidades industriais, inclusive 
no que se refere à ocupação do solo; 

� Vender, doar, hipotecar, ou repassar o Contrato de Cessão de Direito de 
Uso de suas instalações sem a prévia autorização do MUNICÍPIO; 

Demais regulamentações deverão seguir rigorosamente o estabelecido na Lei nº 
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815/2001. 
 
CLAUSULA TERCEIRA: Da Alteração Do Contrato. 
Este contrato somente poderá ser alterado mediante autorização Legislativa. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Rescisão Contratual. 
Este contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, sendo que o prédio existente na área 
ficará de posse do MUNICÍPIO. 
Ocorrendo a rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, fica o MUNICÍPIO 
desobrigado de qualquer indenização. 
O presente contrato também poderá ser rescindido por falência ou concordata da empresa 
CESSIONÁRIA. 
O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 03 (três) dias para alegar o que 
entender de direito. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Da Vigência.  
O presente Contrato vigorará por um prazo de 20 (vinte) anos a contar da assinatura do 
presente, podendo ser renovado por igual período automaticamente se não for possível á 
transferência definitiva da área concedida. 
 
CLAUSULA SEXTA: Da Natureza Jurídica: 
Este contrato reger-se-á pelas normas contidas no Código Civil Brasileiro, no que se refere a 
Cessão de Direito de Uso.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Da Transferência Definitiva e Reversão. 
O MUNICÍPIO poderá no prazo estabelecido na Cláusula Quinta transferir definitivamente 
através de escritura pública à área cedida, desde que legislação superior permita legalmente e 
conste cláusula reversiva do bem ao MUNICÍPIO. 
A área cedida reverte ao MUNICÍPIO se o CESSIONÁRIO não der início às atividades no 
prazo de dois anos, e se cessar suas atividades a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro. 
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Júlio de Castilhos/RS, para 
dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste Contrato. 
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 
 
 Pinhal Grande, ..... 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal  

 
 

LOECI LUIZ PIOVESAN - ME 
Cessionário 

TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________ 
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_________________________________ 


