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Tupanciretã, 	 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3917 
27 DE JUNHO DE 2017. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
permitir o uso de seis hectares de área 
público à empresa Planova Planejamento e 
Construções Seja S.A. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Município de Tupanciretã autorizado a permitir o uso de 06ha (seis hectares) 
dentro da área da antiga Estação Experimental à empresa Planova Planejamento e 
Construções Seja S. A., com a finalidade de instalação de empreendimento industrial, para a 
geração de emprego e renda, pelo período de 02 (dois) anos. 

Art. 2° - O bem retornará ao uso do Município se não mais for utilizado para a finalidade 
constante do artigo 2°. 

Art. 3° - As condições em que se operará a permissão de uso são as constantes da minuta 
do termo de concessão em anexo, a qual passa a fazer parte integrante da presente Lei. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 
junho de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E A PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 
SEJA S.A. 

Pelo presente instrumento de cooperação, de um lado o MUNICÍPIO DE 
TUPANCIRETÃ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Expedicionário João 
Moreira Alberto n° 181, em Tupanciretã — RS, inscrito no CNPJ sob o n° 88.227.764/0001-
65, representado pelo senhor Prefeito, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e 
de outro lado, a PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES SEJA S.A., sediada na 
Rua Campos Sales, n° 226, centro, Barueri/SP, CEP 06401-000, CNPJ n° 47.383.971/0001-
21, doravante denominada apenas de PLANOVA, resolvem de comum acordo celebrar o 
presente instrumento que se regerá pelas normas gerais da Lei Federal n° 8.666. de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Lei Orgânica Municipal, no que couber, 
mediante as seguintes condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O MUNICÍPIO, pelo presente termo, permite a PLANOVA o uso de 
06ha (seis hectares) dentro da área da antiga Estação Experimental, com a finalidade de 
instalação de empreendimento empresarial, com a geração de emprego e renda. 

CLÁUSULA SEGUNDA- A vigência da permissão de uso pactuado será por até 02 (dois) 
anos. 

CLÁUSULA TERCEIRA- As despesas decorrentes de eventuais danos ao bem público 
objetos da presente permissão de uso, será de responsabilidade da PLANOVA, durante a 
vigência do respectivo Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA- Constituem Obrigações da PLANOVA: 
- Desenvolver no imóvel atividade industrial, assim gerando empregos e renda para 
Tupanciretã ;  

- Utilizar o imóvel única e exclusivamente para os fins propostos neste instrumento, não 
podendo ser alterada a sua finalidade; 
- Não alienar, transferir o uso, alugar, ceder (ainda que gratuitamente) ou gravar com 
qualquer ônus o bem objeto deste termo; 
- Realizar as benfeitorias e reformas necessárias ao perfeito funcionamento do imóvel, 
durante a vigência; 
- Não realizar alterações no imóvel, sem autorização expressa do Município; 
- Devolver o bem recebido em concessão de uso, ao final da vigência deste instrumento, 
nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do 
uso natural; 
- Ao final do prazo estabelecido no inciso I desta cláusula, todas as benfeitorias porventuras 
existentes no imóvel serão incorporadas ao bem imóvel, sem indenização seja a que título 
for. 
- Ficar responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e custas resultantes da 
atividade a ser desenvolvida e/ou uso do imóvel. 
- Ser a única responsável pela obtenção de licenças e autorizações para o desenvolvimento 
das atividades a serem realizadas no imóvel. 

Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 
Permitir a utilização do imóvel para que a Concessionária desenvolva as atividades 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

descritas neste termo.  

CLÁUSULA QUINTA- A PLANOVA arcará com as despesas do objeto da presente 
permissão, compreendendo manutenção e demais custos. 

CLÁUSULA SEXTA- A PLANOVA, amparado neste instrumento, fica autorizada a imitir-se 
na posse dos bens públicos descrito na Cláusula Primeira, para o cumprimento do objeto 
deste termo de permissão de uso de bem municipal. 

CLÁUSULA SÉTIMA- A PLANOVA em qualquer hipótese, não poderá transferir, emprestar, 
ceder ou utilizar os bens públicos em desacordo com o objeto do presente termo de 
permissão de uso, sob pena de considerar-se rescindido, de plano, este instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA- Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio Grande 
do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com a exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo de Permissão de Uso, bem 
como a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes 
para que produza o legal fim de direito. 

Tupanciretã, 27 de junho de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 	Planova Planejamento e Construções Seja S.A. 
Prefeito de Tupanciretã 
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