CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA AMBROSINA PAES COELHO, 190
CNPJ: 00.991.547/0001-04
FONE: (67) 3247-1254

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - EXECUTIVO 1241/2018
Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão gratuita de
direito real de uso resolúvel de área pública em favor da
Associação Beneficente e Promocional Evangélica Resgatando
Vidas – ABEPERV, e dá outas providências.

O Vice-Prefeito, Senhor ROBERTO RODRIGUES, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, e com fundamento no art. 124, § 1º da Lei Orgânica do
Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a outorga gratuita de concessão de direito real de uso
resolúvel de uma área de 1,00 ha (uma hectare), a ser desmembrada de uma área maior com extensão total de 3,01
ha (três hectares e um are), denominada “Fazenda Cabeceira da Taboca – Área 03”, registrada na matrícula n.
18.655 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica – MS, localizada no perímetro urbano do
município, em favor do Associação Beneficente e Promocional Evangélica Resgatando Vidas – ABEPERV,
associação privada inscrita no CNPJ sob o n. 27.482.242/0001-15, com sede neste município.
Parágrafo único. Constará do Termo de Concessão a descrição detalhada da área objeto da concessão de que trata
o caput.
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei será gratuita, com validade de 15 (quinze) anos, contados da data de
assinatura do Termo de Concessão, prorrogável por igual período, desde que cumpridas todas as obrigações
previstas nesta lei e no Termo de Concessão, ressalvado o interesse público.
Parágrafo único. A prorrogação prevista no caput deverá ser formalizada pela concessionária através de
requerimento escrito, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento da concessão.
Art. 3º A área objeto da concessão de que trata esta lei será destinada exclusivamente à construção, instalação e
funcionamento da sede/alojamento da entidade concessionária, para fomento das atividades previstas em seu
estatuto.
Parágrafo único. As edificações no local deverão seguir as normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal, bem
como observar a legislação aplicável às atividades da concessionária.
Art. 4º Constarão, obrigatoriamente, do Termo de Concessão, os seguintes encargos e obrigações:
I -o prazo de concessão de 15 (quinze) anos, a contar da assinatura do termo, prorrogável por igual período;
II -que a concessionária deverá:

a. tomar posse no imóvel concedido e dar início às suas atividades no prazo de 1 (um) ano, contado da assinatura
do termo, sujeito à rescisão da concessão e reversão da posse do imóvel ao Município;
b. observar a legislação relativa à execução de obras, obedecendo rigorosamente o projeto aprovado;
c. observar as regulamentações especificas às suas atividades, expedidas pelo (s) órgão (s) competente (s);
d. responsabilizar-se, se for o caso, pela consecução junto aos órgãos competentes das autorizações ambiental, de
localização, funcionamento, segurança e outras que forem necessárias, bem como pelo pagamento dos
DOC: 1537194962
PÁGINA 1 DE 6

CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA AMBROSINA PAES COELHO, 190
CNPJ: 00.991.547/0001-04
FONE: (67) 3247-1254

respectivos tributos;
e. responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da construção, instalação, uso e manutenção do local, pelo
pagamento das despesas de água, energia elétrica, telefone etc., bem como dos tributos municipais, estaduais e
federais incidentes sobre a área concedida e a atividade executada;
f. responsabilizar-se por todas as formas de contratação, direta e indireta, de pessoa física ou jurídica, inclusive
pelos encargos sociais, trabalhistas e tributários, ficando o Município eximido de qualquer responsabilidade;
g. manter o imóvel na mais perfeita segurança, trazendo o bem em boas condições de higiene e limpeza e em
perfeito estado de conservação;
h. restituir, ao fim da vigência ou se houver rescisão da concessão, o bem ao Poder Executivo, sem direito a
retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão incorporadas, desde
logo, ao patrimônio público;
III -que a concessionária não poderá:

a. transferir, locar, ceder ou emprestar o imóvel objeto da concessão sob qualquer pretexto, sem prévia autorização
do Município;
b. alterar, por qualquer forma, o fim a que se destina a presente concessão.
§ 1º O decurso do tempo, por si só, ou a demora na repressão à infração não importam em anuência ou
assentimento pelo Município ao ato praticado pela concessionária.
§ 2º As responsabilidades da concessionária, inclusive perante terceiros, civil, administrativa, ambiental ou
qualquer outra, iniciar-se-ão com a assinatura do Termo de Concessão.
§ 3º Deverão constar, ainda, do Termo de Concessão:
I -data de início e término da concessão;
II -prazo para início das atividades da concessionária;
III -permissão de prorrogação da concessão;
IV -os casos de resolução da concessão e reversão do imóvel ao Município.
§ 4º Outros encargos poderão ser estabelecidos no Termo de Concessão.
§ 5º A alteração na destinação do imóvel, sem prévia e expressa autorização do Município, implicará na rescisão da
concessão independentemente de notificação.
Art. 5º Correrão por conta da concessionária as despesas cartoriais decorrentes desta lei, as despesas de construção,
edificação e instalação de equipamentos, o pagamento dos tributos, as despesas com pessoal e respectivos encargos
de qualquer natureza.
Art. 6º A concessionária, para toda e qualquer construção, edificação, instalação de equipamentos ou benfeitorias,
deverá obter prévia aprovação junto ao Município.
Art. 7º O não cumprimento do disposto nesta lei resolverá de pleno direito a concessão realizada, revertendo a
área, com suas construções, edificações e benfeitorias, à posse do Município.
§ 1º A resolução e a reversão previstas no caput ocorrerão por meio de Decreto do Executivo e de cancelamento da
averbação da escritura de concessão junto ao Cartório de Registro de Imóveis, quando registrada na matrícula do
imóvel, observados o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º A resolução da concessão por culpa da concessionária, apurada em processo administrativo, não ensejará
indenização nem direito de retenção pelas construções, edificações, benfeitorias e instalações realizadas na área.
Art. 8º Ao término da vigência da concessão, não havendo a prorrogação, a concessionária desocupará a área,
independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, observado o disposto nesta lei,
devolvendo-a ao Município em perfeitas condições, inclusive com as edificações, instalações e benfeitorias
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realizadas.
§ 1º A devolução da área ao término do prazo de vigência da concessão não ensejará qualquer indenização a
concessionária pelas construções, edificações, instalações ou benfeitorias realizadas no imóvel, não tendo o direito
de retenção.
§ 2º A devolução da área será precedida de vistoria e não ilide a responsabilidade da concessionária por eventual
prejuízo ou dano de qualquer espécie, verificado após a devolução.
Art. 9º O Poder Público poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o imóvel objeto da concessão, com o fim de assegurar
a sua adequada utilização, bem como o fiel cumprimento das normas regulamentares pertinentes.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a executar, às suas expensas, os serviços de aterramento e
terraplanagem necessários para a edificação das obras da entidade na área objeto da concessão de que trata esta lei.
Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário for.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Costa Rica, 10 de setembro de 2018; 38º ano de emancipação Político-Administrativa.

COSTA RICA/MS, 10 de setembro de 2018

Roberto Rodrigues
Prefeito em Exercício(a)
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Tramitação
Data:
12/09/2018

Publicado no:
Legis

Situação do projeto:
Aprovado pelo
Plenário da Câmara.

Status do tramite:
Sancionado

Data:
12/09/2018

Publicado no:
Diário Oficial

Situação do projeto:
Aprovado e
promulgado.

Status do tramite:
Promulgado

Data:
10/09/2018

Publicado no:
Legis

Situação do projeto:
Aprovado em única
discussão.

Status do tramite:
Única discussão

Data:
10/09/2018

Publicado no:
Legis

Situação do projeto:
Aprovado pelo
Plenário da Câmara.

Status do tramite:
Dispensa dos Prazos
Regimentais
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Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.241, de 2018

Senhores Membros do Poder Legislativo Municipal,
Submeto à apreciação dos nobres Edis, o projeto de lei anexo, autorizando o Poder Executivo a outorgar à
Associação Beneficente e Promocional Evangélica Resgatando Vidas – ABEPERV, concessão gratuita de direito
real de uso resolúvel de uma área com 1,00 ha, pelo prazo de 15 anos (prorrogável), para a construção de um
alojamento para acolhimento e atendimento de dependentes químicos.
Propriedade Resolúvel é aquela em que encontra no seu título constitutivo, uma cláusula extintiva de direito, ou
seja, as próprias partes estabelecem uma condição resolutiva. Operando referida condição, ocorrerá o término do
direito para o referido titular. Em outras palavras, ao término do prazo da concessão — de 15 anos — ou havendo o
descumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas, o direito de uso concedido cessará e a posse do imóvel
retornará ao Município.
O instituto da concessão de direito real de uso de bens públicos está previsto no art. 124 da Lei Orgânica do
Município; vejamos:
Art. 124 - O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito
real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública.
§ 1º - A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar a concessionária ou
permissionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público,
devidamente justificado. (Grifei)
§ 2º - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para
edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa,
dispensada a licitação.
§ 3º - As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam
aproveitáveis ou não.
O art. 124 da LOM supramencionado estabelece que a concessão de direito real de uso depende de prévia
autorização legislativa e concorrência pública — dispensada esta “quando o uso se destinar a concessionária ou
permissionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público,
devidamente justificado”. (art. 124, § 1º, LOM)
Neste caso, o interesse público se justifica pela destinação que se dará à área concedida, i. e., a implantação de um
alojamento, que permitirá a ampliação das atividades da entidade, proporcionando mais conforto e melhores
condições aos usuários.
Nesse rumo, a fim de assegurar o correto uso do patrimônio público, estabelecemos diversas regras que terão de ser
seguidas pela concessionária, o que será oportunamente analisado pelos nobres Pares dessa Casa, conforme o
projeto anexo.
Segue anexa cópia da documentação constitutiva da entidade e croqui de construção da sede/alojamento.
Assim, Senhores Vereadores, pelas razões expostas acima e contando com a aquiescência dessa Casa de Leis,
indispensável às ações de nossa administração, encaminho à análise dos ilustres Vereadores o incluso projeto de lei,
rogando pela sua aprovação.
Cordialmente,
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Roberto Rodrigues
Prefeito em Exercício(a)
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