
 

     PROJETO DE LEI Nº 04 DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A PROMOVER A CESSÃO 

DE USO GRATUITO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO, A TÍTULO DE INCENTIVO ECONÔMICO PARA A 

AMPLIAÇÂO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INDUSTRIAIS DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

                      JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte 

Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo Artigo 49, Inciso III, da Lei Orgânica do Município, submete à 

apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

                  Art.1º. Fica o Prefeito Municipal de Monte Castelo autorizado a 

promover a título de incentivo econômico para a ampliação de atividades 

empresariais a cessão de uso gratuito de bens imóveis de propriedade do  

Município, consistentes em um terreno com área superficial de 1000.00 m2 (um mil 

metros quadrados), matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca  de Papanduva,  Estado de Santa Catarina sob Nº 5.518, sobre o qual se 

encontram edificadas as instalações do antigo Centro de Educação Básica 

Municipal cujo estabelecimento encontra-se desativado. 

                 Art.2º. A cessão de uso gratuito autorizada por esta lei tem como 

beneficiada e cessionária a Microempresa, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ sob Nº 30.187.372/0001-

30. 

                 Art.3º. A cessão de uso gratuito a que se refere a presente lei, possui 

fundamento e amparo legal nas disposições contidas nos Artigos 77 “Caput” e §2º, 

Inciso IV e §3º e 78” Caput” e Inciso I e §§1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de 

Monte Castelo, com a redação dada aos referidos dispositivos pela Emenda à Lei 

Orgânica do Município Nº 10 de 19 de Novembro de 2.018 e nos Artigos 1º “Caput” 

e Incisos I, II, V e VI e 2º “Caput” e Inciso V, da Lei Municipal Nº 2.572 de 17 de 

Novembro de 2.018 e a sua finalidade é permitir a ampliação das atividades 

empresariais exercidas pela Microempresa cessionária, a geração de emprego e 

renda e o incremento das receitas tributárias. 
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                 Art.4º. O prazo de duração da cessão de uso gratuito dos bens imóveis 

especificados no Artigo 1º desta lei será de 3 (três) anos,  podendo este ser 

prorrogado se a cessionária cumprir com as propostas e objetivos contidos no 

requerimento e no projeto de ampliação apresentados no Processo Administrativo 

de Incentivos Econômicos, instaurado e instruído junto a Secretaria Municipal de 

Articulação e Desenvolvimento Sustentável e submetido à análise e Parecer do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES. 

                 Art.5º. Terminado o prazo da cessão de uso gratuito estabelecido no 

Artigo 4º desta lei e não ocorrendo a prorrogação do prazo, a cessionária deverá 

desocupar o imóvel que lhe foi cedido, independentemente de notificação pelo 

Município e de indenização de eventuais benfeitorias, melhorias e reformas 

edificadas pela cessionária, para realizar a utilização do imóvel cedido para a 

execução das suas atividades industriais, nos bens imóveis cedidos durante a 

vigência da cessão de uso autorizada por esta lei.  

                 Art.6º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a elaboração do 

Termo de Cessão de Uso Gratuito, o qual deverá obedecer às normas 

estabelecidas nesta lei e os prazos e condições estabelecidos no Processo 

Administrativo de Concessão de Incentivos Econômicos, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES. 

                 Art.7º. Elaborado e assinado pelas partes o Termo de Cessão de Uso a 

que se refere o Artigo 6º desta lei, fica a Micro empresa Cessionária autorizada a 

tomar posse do imóvel cedido e nele iniciar os trabalhos de reforma, melhoria e 

adaptação, para o uso e implementação das suas atividades industriais, de acordo 

com o projeto apresentado e sem alterar a sua estrutura básica de edificação, sem 

a aprovação do Departamento de Engenharia do Município. 

                  Art.8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                  Art.9º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Monte Castelo- SC em 17 de fevereiro de 2020. 

     LEANDRO SIMÕES DE LIMA 

                                                           Presidente        


