
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA 

Praça Coronel Durval de Barros, n° 52, Centro 
CEP: 35940-000 - MG 

MENSAGEM 

 

Projeto de Lei nº 060, de 06 de dezembro de 2021 

 

Senhor Presidente e Senhores membros da Câmara Municipal. 

 

Submeto à elevada deliberação de V. Exªs. o texto do projeto de lei que autoriza o 

poder executivo a realizar concessão de uso de bem público municipal em favor da 

empresa Dk Transportes, Demolição e Locação Ltda – EPP, CNPJ nº 

15.526.103/0001-67. 

 

A atual gestão pública busca incentivar a atividade industrial e econômica na cidade 

de Rio Piracicaba/MG com políticas públicas sérias e desenvolvimentistas. 

 

Dentre outras ações, o poder executivo empenha-se para regularizar a situação 

jurídica de cada um dos galpões e/ou outros espaços públicos de propriedade do 

município. 

 

O presente projeto visa obter autorização, por lei municipal, para realizar concessão 

de uso do imóvel com área de 2.469,83m2 (imóvel de propriedade do município de 

Rio Piracicaba/MG), localizado na Rua Orozimbo Gomes Figueiredo, S/Nº, Bairro 

Córrego São Miguel, Rio Piracicaba/MG, a favor da empresa Dk Transportes, 

Demolição e Locação Ltda – EPP, CNPJ nº 15.526.103/0001-67. 

 

O artigo 117 da Lei Orgânica Municipal estabelece no seu parágrafo único que a 

licitação poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar a concessionário de 

serviço público, a entidades assistenciais sem fins lucrativos ou verificar-se relevante 

interesse público na concessão, devidamente justificado. 

Assim, o executivo municipal justifica a aprovação da presente lei para autorizar a 

formalização de concessão de uso em razão do fato de que a atuação da empresa 

no âmbito municipal se reveste de grande interesse público, haja visto a geração de 

renda, emprego e contribuição para o desenvolvimento econômico e social da 

cidade e região. 
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Importante destacar que o imóvel objeto deste projeto de lei atualmente está sem 

nenhuma utilização útil e inclusive em situação vulnerável que ocasiona a invasão 

por terceiros. 

Há que observar ainda, que para utilização segura e útil da área é imprescindível a 

realização de obras de terraplenagem e outras obras de engenharia para que se 

consiga dar destinação econômica e social ao imóvel. 

Da forma como está o imóvel nem mesmo possibilita o uso com segurança, 

sobretudo em época de chuvas. 

Deste modo, a empresa que receberá em cessão de uso o imóvel por um período 

determinado, em contraprestação à cessão de uso, terá que realização as obras de 

terraplenagem e de engenharia para dar destinação útil ao imóvel, bem como arcará 

com todos os custos de construção de galpões e estrutura física a ser realizado no 

imóvel. 

Assim, toda a benfeitoria realizada no imóvel se incorpora ao mesmo e a 

propriedade do imóvel permanece na titularidade do Município de Rio Piracicaba, o 

que gera benefícios a toda a coletividade. 

Deste modo, com a aprovação deste projeto de lei o Executivo Municipal fica 

dispensado da realização de processo licitatório, tendo em vista o reconhecimento 

de relevantes razões de interesse público para que a empresa continue a exercer 

suas atividades no âmbito municipal através de formalização do instrumento de 

concessão de uso. 

Há que destacar ainda que a política pública municipal envidará esforços em criar 

um fundo específico para que os valores das contraprestações pagas pelas 

empresas ao município se revertam em benefício dos próprios imóveis industriais 

cedidos e na melhoria das políticas públicas industriais e econômicas do setor. 

 

Em nenhuma hipótese o poder executivo criará embaraços e/ou obstáculos na 

manutenção e crescimento das empresas sérias, responsáveis e de grande utilidade 

pública. 
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Pelo contrário, toda empresa responsável e que traga benefícios para o município, 

para os trabalhadores(as), para os munícipes e para toda a sociedade no geral terá 

sempre o incentivo e apoio da atual gestão pública municipal. 

 

Em razão do que se explanou, encaminha-se o presente Projeto de Lei para análise 

dos Excelentíssimos Vereadores, contando com a presteza e com a soberana 

análise e aprovação do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 

Reiteramos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Rio Piracicaba/MG, 06 de dezembro de 2021. 

 
 

Augusto Henrique da Silva 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI N° 060, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 

MUNICIPAL EM FAVOR DA EMPRESA DK 

TRANSPORTES, DEMOLIÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 

– EPP, CNPJ Nº 15.526.103/0001-67.” 

 

 

A Câmara Municipal de Rio Piracicaba, por seus representantes legais 

aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 117, parágrafo único da 

Lei Orgânica Municipal autorizado a realizar a concessão de uso, em favor da 

empresa Dk Transportes, Demolição e Locação Ltda – EPP, CNPJ nº 

15.526.103/0001-67, do imóvel com área de 2.469,83m2, localizado na Rua 

Orozimbo Gomes Figueiredo, S/Nº, Bairro Córrego São Miguel, Rio Piracicaba/MG. 

 

Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal dispensado da realização de 

processo licitatório, tendo em vista o reconhecimento de relevantes razões de 

interesse público nos termos do parágrafo único do art. 117 da Lei Orgânica 

Municipal.  

Art. 2° O imóvel é destinado ao uso e exploração exclusivos da empresa Dk 

Transportes, Demolição e Locação Ltda– EPP, CNPJ nº 15.526.103/0001-67, para 

que possa manter no mínimo os 5 (cinco) empregos formais diretos de cidadãos 

piracicabenses com domicílio na cidade de Rio Piracicaba/MG.  

  

§1º A concessionária se obriga pela realização, com recursos financeiros 

próprios, de toda obra de terraplenagem, de engenharia e demais obras necessárias 

para dar destinação útil ao imóvel. 
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§2° As construções e benfeitorias realizadas no imóvel se incorporarão a este, 

tornando-se de propriedade pública, sem direito a retenção ou indenização.  

§3º As despesas com as obras no imóvel, as despesas de manutenção e 

conservação do bem correrão por conta da concessionária, não cabendo qualquer 

indenização ou compensação quando ocorrer o término da cessão por qualquer 

motivo.  

§4º O poder executivo municipal poderá exigir uma contraprestação 

pecuniária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser paga pela empresa 

mensalmente no ato de formalização da concessão de uso e seus aditivos por 

instrumentos jurídicos próprios. 

§5º O valor da contraprestação pecuniária deve ser atualizado 

monetariamente anualmente pelo índice INPC (índice nacional de preços ao 

consumidor) ou outro que venha a substituí-lo. 

 

Art. 3° A concessão de uso será extinta, retornando o imóvel imediatamente à posse 

do Munícipio, independente de notificação e sem direito a indenização, se a 

cessionária: 

I- não utilizar o imóvel para o fim destinado nesta Lei;  

II- encerrar suas atividades antes do término do prazo de concessão; 

 

Art. 4° A concessão de uso será pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da data da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por período a ser pactuado entre as 

partes através de termo aditivo.  

 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Rio Piracicaba/MG, 06 de dezembro de 2021 

 

 

 

Augusto Henrique da Silva 

Prefeito Municipal  


