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DATA: 21 de Dezembro de 1999.
SÚMULA: Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal,  ceder  à  título  de 
“Concessão de Direito Real de Uso” uma área urbana de 6.000,00 m², e 
dá outras providências.

                                   
NORIVALDO ALVES PEIXOTO, Prefeito Municipal em exercício de 

Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato Grosso,  no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º  - Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  ceder  à  Título  de 
“Concessão de Direito Real de Uso”, uma área urbana de 6.000,00 m², de propriedade deste 
Município, localizada na quadra 140, Lote 01, à Av. Mato Grosso, esquina com a Av. Pará, 
Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde, à Empresa EMEGE Construções e Incorporações 
Ltda.

Art.  2º -  A  referida  Concessão  de  Direito  Real  de  Uso,  em especial 
destina-se  a  construção  de  um “Centro  Comercial  (Shopping  Center)”,  com área  construída 
mínima aproximada de 3.450 m², composto de no mínimo 46 pontos de atendimento, cinema e 
auditório.

                                   Parágrafo 1º- A construção a que alude este artigo, obedecerá em tudo o 
projeto previamente elaborado e aprovado. 

                                   Parágrafo 2º- Poderão ser introduzidas modificações no projeto, desde que 
previamente aprovadas pela Concedente, inclusive quanto à metragem, ao número de pontos de 
atendimento e à capacidade do auditório e do cinema referidos no caput deste artigo, desde que 
sejam para atender e/ou acomodar à real demanda.
 
                                   Parágrafo 3º- A Concedente também poderá propor modificações, desde 
que estas não venham modificar construções já executadas ou que tornem inviável sua execução. 

Art.  3º -  A Concessão de Direito Real  de Uso,  está  fundamentada no 
Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1.967.

                                   Parágrafo 1º- A presente Concessão se dará com dispensa de licitação e se 
realizará através de instrumento público.
 
                                   Parágrafo 2º - Desde a realização da Concessão de direito real de uso, a 
concessionária  fluirá  plenamente  do  terreno  e  responderá  por  todos  os  encargos  civis, 
administrativos, tributários e previdenciários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas.

 

Art. 4º - A presente concessão obedecerá as seguintes condições:

I- A construção em conformidade com o projeto prévio deverá ser 
concluída no prazo máximo de 03 (três) anos a partir da realização 
da concessão.
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II- Cessão do direito de uso e gozo ao Município de Lucas do Rio 

Verde  de  um  auditório  com  capacidade  para  120  pessoas, 
equipado com poltronas adequadas, sistema de som, iluminação, 
isolamento acústico e piso em declive. 

III- O auditório a que se refere o inciso II, estará livre de quaisquer 
encargos,  taxas  de  condomínio,  bem  como  de  outros  valores, 
inclusive benfeitorias realizadas na estrutura geral do prédio.

IV- O imóvel concedido será utilizado única e exclusivamente para os 
fins a que se propõe.

V- Não  poderá  ser  transferida  a  terceiros  durante  seu  prazo  de 
vigência,  salvo  justificativa  que  fundamente  as  razões,  e  desde 
que, aceitas pela Concedente.

VI- Comprovação pela Empresa:
a- de  possuir  capacidade  financeira  compatível  com  a  realização  do 

objeto desta concessão,  através da apresentação de peças contábeis 
capazes de garantir a veracidade das informações apresentadas;

b- de não ter, na data da concessão, falência ou concordata decretada;
c- de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
d- de regularidade para com a seguridade social (INSS e FGTS);
e- de  cumprimento,  através  de  declaração,  do  disposto  no  inciso 

XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

                                   Parágrafo Único – Sem prejuízo das exigências contidas nas alíneas “a” a 
“e” desde inciso, a Concedente poderá exigir outros documentos ou comprovações que julgar 
necessário para a confirmação da idoneidade da Concessionária. 

  
                                   Art. 5º - Resolve-se esta concessão antes de seu termo desde que a 
Concessionária dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no termo, ou descumpra cláusula 
resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza.  

Art.  6º- O  disposto  do  inciso  V,  art.  4º,  da  presente,  não  impede  a 
transferência  da  concessão  de  uso  por  sucessão  legítima  ou  testamentária,  como  os  demais 
direitos reais sobre coisas alheias, devendo-se tal transferência ser devidamente registrada.

Art.  7º -  Esta  Concessão  de  Direito  Real  de  Uso,  será  por  prazo 
indeterminado.

Art.  8º -  A  Concedente  transferirá  definitivamente  a  propriedade  do 
imóvel descrito no art. 1º, através de doação, imediatamente, após ter a Concessionária cumprido 
todas as condições estabelecidas para esta concessão.
                                
                                   Parágrafo 1º -  No caso de transferência definitiva do imóvel à 
Concessionária,  simultaneamente,  deverá  transferir,  através  de  instrumento  público,  a 
propriedade  do  auditório  referido  no  inciso  II,  do  art.  4º, mantendo-se  todas  as  condições 
previstas no inciso III, do mesmo artigo.    

Art. 9º - No mínimo 50% das salas comerciais deverão ser colocadas à 
venda, com transferência definitiva de propriedade, a seus compradores.  
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                                   Parágrafo 1º- A doação a que alude o artigo 8º ficará condicionada, sob 
pena de reversão do imóvel doado, no caso de descumprimento do disposto no art. 9º. 

                       Art. 10 - A Concedente poderá através de sua autoridade máxima ou de 
seus prepostos fiscalizar e acompanhar todas a execução do objeto desta concessão, devendo a 
Concessionária prestar-lhe todas as informações e esclarecimentos que aquela julgar necessário. 

                                   Art. 11 - Na execução do objeto desta concessão a Concessionária se 
responsabilizará  por  todos  os  encargos  de  natureza  trabalhista,  previdenciária,  tributária  e 
acidentália que venham sobre ela incidir.

                                   Art. 12 - A concessionária responderá civil e criminalmente pelos danos 
que, por dolo ou culpa, através de si ou de seus colaboradores vier a provocar a Concedente ou a 
terceiros. 

    Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de Dezembro de 1999.

NORIVALDO ALVES PEIXOTO
              Prefeito Municipal em exercício
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